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MAINSTREAM DEVELOPMENTS  
IN QUALITY ASSURANCE FRAMEWORK  
IN FOREIGN LANGUAGES EDUCATION

Dana K. Bartosch, 
Katerina L. Kabakhidze

ABSTRACT: The focus of the article is on the elaboration of the main indicators 
of the innovative system of quality assurance framework in teaching languages 
applied by the higher education institutions. The authors underline the impor-
tance of the communicative approach in teaching foreign languages aimed to 
develop language skills in their full capacity. 
KEYWORDS: quality of education, teaching languages, higher education insti-
tution, monitoring

Изследването е финансирано по проект № РД-08-138/08.04.2016 от па-
раграф Научни изследвания на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Creation of the educational standards reflecting the fresh tendencies of edu-
cation development, traditions and history of the country became one of the most 
important trends of the Russian education system development. As the most impor-
tant indicator of success in educational space, this innovative trend requires from 
HEIs to develop monitoring of quality indicators of graduates’ training. The neces-
sity of quality improvement sets the following tasks:

1) identification and the analysis of social expectations from educational ser-
vices based on assessment of the educational programs implemented in educational 
process; 

2) elaboration of complex of criteria and indicators revealing quality and 
quantitative changes, that students demonstrate in dynamics, and fixing results and 
achievements of students; 

3) formation of system of collecting, processing and storage of information 
about the state and development of monitoring objects (students), ensuring process 
of tracking of their functioning;

4) suggestion of administrative decisions on quality, implementation of mon-
itoring researches and placement of their results on the websites of the educational 
organizations;

5) effective interaction of professional education organizations and employers.
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The objective of the article is to identify key parameters of innovative sys-

tem of quality monitoring of foreign language education in HEIs that will allow all 
members of educational process to reveal cause and effect linkages and common 
regularities of the applied innovations, aimed to improve quality of education, to 
study dynamics of educational process (negative or positive), to modify the activity 
and, thus, to optimize educational process of language training. 

In general, quality of education represents the integrated characteristic of 
education system, which displays compliance degree between achieved education-
al results and standard requirements, personal and social expectations. The term 
“quality of education” is also understood as set of properties promoting satisfaction 
of educational requirements of students, which serve the interests of the state and 
society. The concept “quality of education” is multidimensional and can belong both 
to result, and to process.

The new system of assessment of the university graduate demands fixation of 
certain achievements, obtained skills and experience. It includes procedure, which 
is executed concerning activity of educational organizations. A basis of transfor-
mations in quality management of education are pedagogical competences united 
with modern educational tools and technologies. The system of monitoring of edu-
cational institution is a set of elements, which are naturally connected with each 
other, define holistic education, unity and assume participation of all members of 
educational process.

The first task assumes design of structure and contents of programs with a 
reliance on the results of training, revealed and coordinated in the professional plan, 
which are defined, on the one hand, on the basis of needs of the educational services 
consumers, that assume acquisition of opportunity to build the private, professional 
and public life in society successfully, on the other hand, defined by requirements 
of the educational organization founders in observation of the state educational 
standards, successful functioning of educational institutions itself and activity of the 
teaching staff in order to ensure quality of educational services, and also convergence 
of professional education programs with the needs of employers. Additionally, one 
should consider the development of the international cooperation demanding recog-
nition of the periods of training in other higher education institution, development 
of the transnational integrated programs within steps, levels or qualifications (bac-
calaureate, a specialist programme, master’s course, postgraduate study).

The major requirement for the contents of educational programs lies on the 
principles of teaching through activity approach, project work, business games 
and role-plays, flexible modular educational technologies, and through solution of 
problems from real practical activities in educational institution, where in the core 
lies active development of professional competences. They have to be based on the 
principles of personal inclusion of the student in the process of training, modifica-
tion of contents and conditions of professional activity, adequacy of educational 
activity forms to the content of education, the leading role of joint activity, inter-
personal interaction and dialogical communication of members of educational pro-
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cess, a combination of traditional and innovative pedagogical technologies, forms, 
methods and learning tools.

Quality of foreign language education is provided by the training continuity, 
taking into account level development of foreign language competence; inter-subject 
communications of foreign and special disciplines; formation of abilities of foreign-
language speech activity; support on performance of professionally focused tasks by 
means of the computer, audiovisual and other technical means of training and control. 

The second task is connected with development of a complex of the criteria 
and indicators, revealing high quality and quantitative changes that happen with 
students in dynamics. They help to fix results and achievements of students. The 
criterion shows presence of this or that property in object, process or the phenom-
enon, and indicators – are data according to which it is possible to judge develop-
ment, progress, state of something; this is quantitative measurement of criterion. 
For example, one of criteria of education quality are academic achievements of 
students, and indicators of the academic achievements are the concrete grades of 
knowledge on the learned language received at examination or test, participation in 
festivals and forums, winning the Olympiads, etc.

Objects of monitoring of education quality can be measured by means of 
certain tools, which are selected on the given criteria, characterizing measurement 
parameters in this object and the indicators allowing to draw a conclusion about 
adequacy (accuracy) of this measurement. 

Objects, criteria, indicators and tools are inter-connected by the following 
logical chain:

Object → Criterion (criteria) → Indicator (indicators) → Tools
When developing criteria and their use in educational process, it is impor-

tant to consider features of communicative approach in teaching a foreign language, 
which is aimed at developing of general and language competences as result of full 
acquisition of a foreign language. Compliance to certain levels of language and nec-
essary tools proficiency allows the student to define the results of achievements in 
this process independently. The offered system of levels is based on communicative 
approach and includes all types of speech activity. It is described in monographic re-
search where levels of language proficiency are understood as the degree of specified 
competences formation, estimated from the point of view of efficiency of speech 
communication process, realization of ability to communicate in various situations, 
taking into account speech fluency, its flexibility, relevance of using language means 
and speech material [2].

This task’s performance also depends on a subject context of the student’s fu-
ture activity and is performed within a course of the learned language on the base of 
development of special texts’ sets as sources of professional knowledge for ensuring 
achievements in development of practical actions for the purpose of standard tasks 
and problem situations solution in the conditions of future professional activity.

The solution of the third task is aimed at collecting materials and their analy-
sis, given to students to confirm quality of the mastered competences. At the same 
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time, it is important to provide the fullest and objective information on success of 
passing of professional formation track by each student. Dominating can become 
the forms and methods based on essay, portfolio, projects demonstration, which are 
provided by students within subject modules. They will help to obtain system in-
formation about formation of all key competences, set of which provides formation 
of future expert’s professional competence. Their purpose is to show abilities of the 
student to master lexical and grammatical material, formation of skills to use lexical 
units and grammatical phenomena, reading, listening, possession level of linguistic 
and sociocultural realities of a foreign language, etc.

The fourth task is dictated by intensive development of information tech-
nologies, the techniques of measurement, which have significantly changed activity 
nature. Its estimated parameters include objectivity, system, availability, transpar-
ency and openness of information about educational process, complex character of 
innovations, focused on development of new quality of education. Development of 
administrative decisions and their formulation in local acts, instructions and provi-
sions of created quality management system have to consider condition of society, 
labor market, achievements of scientific and technical progress based of integration 
of its main processes.

Improvement of education quality is connected with information and analyt-
ical activity system development as main instrument of quality control in the gen-
eral education organization. On the one hand, information, which is received from 
monitoring remains actual, only for limited time, and on the other hand, in time it 
allows to compare results and to build forecasts of system development. Accord-
ing to this, the created monitoring program has to keep within communications 
and relations systems harmoniously, which are available in the field of pedagogical 
measurements, control, an assessment of education quality and to be coordinated 
with the prior experience, which is accumulated in the organization in the field of 
diagnostics and various pedagogical measurements. 

The main difference between monitoring and diagnostics is that diagnostics 
is a pointed, one-stage measurement, and monitoring is a measurement of objects’ 
change in time. Developers of monitoring research consider evolutionary way of 
gradual monitoring implementation to activity practice of educational institution to 
be the most effective one. Gradual implementation of monitoring leads to revision 
of functions of educational organization and establishment of monitoring service of 
students’ training quality.

The official site of the educational organization acts as one of sources of the 
monitoring results representation. 

Quality management of education based on monitoring information gives 
the ability to implement administrative decisions and strategic planning in the fol-
lowing lines:

• use of information to determine key perspectives of development of 
educational institution as educational system, tendency and dynamics of 
the main processes, level of compliances of educational results quality to 
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the made efforts and the available resources, pool of educational process 
improvement;

• choose priorities in educational institution policy in education quality, and 
the strategic program of its development; adjustment and improvement 
of educational and training programs, learning technologies; choose the 
model of public relations establishment in society;

• form databases for implementation of dynamic supervision of educational 
process and construct its management strategy in long-term cycles; 

• informing various groups of educational process participants about the 
course and results of educational process for the purpose of formation of 
the value-motivated field, ensuring agreement in actions.

With implementation of monitoring systems of education quality in the edu-
cational institutions, there has to be a change of object of management: from man-
agement of teaching staff to education quality management that is extremely relev-
ent in system of modern Russian education.

The fifth task is aimed at ensuring social partnership of higher education in-
stitutions and potential employers of their graduates. I.M. Remorenko defines social 
partnership, in a broad sense, as “the joint collective distributed activity of various 
social groups, which leads to the positive and shared by all participants of this activ-
ity effects” [3]. From the point of view of B. V. Avvo, social partnership with respect 
to education, should be understood as “partnership in education system between 
social groups of this professional community; partnership, which workers of an ed-
ucation system enter, communicating to representatives of other spheres of public 
production; partnership, which is initiated by an education system as the special 
sphere of social life, contributing to formation of civil society” [1]. 

Future employers correlate quality of education to proactive position in life, 
knowledge, skills that allow making optimal professional solutions.

High quality training of new generation of professionals in the context of ed-
ucational and financial resources minimization can be provided due to optimum in-
teraction of the educational, scientific and educational processes, allowing to adapt 
to consumers of educational services, taking into consideration real professional 
activity of future professional.
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SUSTAINABILITY ACTIVITIES IN INNOVATION 
PROCESS OF TURKISH GSM OPERATOR WITH ITS 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS

Eda Balkaş Erdoğan,  
Nesrin Tan Akbulut

ABSTRACT: Sustainability expression is evaluated in terms of communication, 
and ensures the continuity of environmental development and natural habitats, 
improving economic and social factors, ensuring efficient use of energy resources 
to make sustainable for future generations.
Sustainability, an organization’s economic, social and environmental dynamics 
in the context of considering the correlation of each dynamics, economic devel-
opment, social life and progress by taking steps to manually balance is positively 
affected.
Corporate Sustainability Strategies, long-term continued to retain its global com-
petitiveness and brand reputation is defined as integrating business strategy with 
the creation of economic value of the environmental and social impact. Such 
strategies, companies and markets as companies create value for them. (Benn & 
Bolton, 2013, p.68).
Sustainability strategies are among the most important activities of corporate 
social responsibility activities.
Corporate social responsibility (CSR), an organization or a brand is linking stra-
tegic positioning and marketing tool to provide mutual benefits to a social pur-
pose or problem
In this study of the sustainability strategy and corporate social responsibility ac-
tivities of GSM operator in the process of innovation are analyzed.
KEYWORDS: ınnovatıon, socıal projects, communication, social impact

The concept of sustainability and innovation 
in today’s rapidly changing competitive environment in order to survive in 

the company of our products, services and production methods must constantly 
change and renewal. This process of change and renewal “innovation” is called. In-
novation is a constant activity. Therefore, it puts forward, which is being developed 
and marketed these ideas work, and to give the company more competitive and 
ultimately to evaluate the results and must be used again for new expanding returns. 
This way leads to new innovation activities will arise if new ideas. (Is http://www.
inomer.org/ınovasyon/%c4%b0novasyon-nedir-ne-degil)
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Sustainability expression is evaluated in terms of communication, and ensure 

the continuity of environmental development and natural habitats, improving eco-
nomic and social factors, ensuring efficient use of energy resources to make sustain-
able for future generations. This will be evaluated in the context of innovation.

Globally, public employees within the concept of sustainability in the meet-
ing of the United Nations World Commission on Environment and Development 
was thanks report entitled Our Common Future was published in 1984. In order to 
meet the sustainable development of the contemporary needs of future generations’ 
needs in the report, the utilization of resources, directing the investment, benefit 
from technological development, the process takes place in the context of the fulfill-
ment of human needs and desires of institutional change.

Sustainability is the ability to maintain a high quality of life for present and 
future generations and companies are in a position not to comply and to improve 
the production processes themselves in this regard (the www.travelife.altso.org.t) 
requires an innovative approach for sustainability it can be seen from this definition.

The concept of sustainability in the case of companies, is emerging as the 
concept of corporate sustainability.

Corporate Sustainability Strategies, long-term continued to retain its global 
competitiveness and brand reputation is defined as integrating business strategy 
with the creation of economic value of the environmental and social impact. Such 
strategies, companies and markets as companies create value for them (Benn & 
Bolton, 2013, p.68). 

Companies that want to strengthen their global competitiveness and brand 
strategy, carry out a number of activities for different stakeholders. Institutions 
that operate in the domain of social, socioeconomic and environmental issues in a 
transparent, accountable and creating strategies necessary for sustainable operation, 
planning, implementation, and measuring the results; short of that institution made 
to be sustainable and to all activities planned for ‘sustainability strategy’ is called the 
efficient use of resources and strategies and the correct identification AN INNOVA-
TIVE PERSPECTIVE is important. (Tokgöz and First, 2009)

Sustainability strategies are among the most important activities of corporate 
social responsibility activities. These activities will be evaluated under the concept 
of marketing innovation. The development of new designs and marketing methods 
and / or to increase the company’s competitiveness by adopting the use of corporate 
social responsibility activities in marketing innovation, which means a significant 
amount sooner.

Corporate social responsibility
according to the American Public Relations Public Relations Association, it is a 
continuous and planned process carried out by business management. This process 
is steeped in communication with internal and external environment. mutual com-
munication between an organization target audience, understanding, helps create 
and maintain acceptance and cooperation, including the management of issues and 
problems, public response,
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It is a process that identifies and highlights the responsibility of the govern-

ment to serve the public interest. (Cited in Hutton, 1999, p. 200). James Hutton, The 
Domain of Definition Dimentions and Public Relations, Public Relations Rewiev, 
vol.25.n.2.summ, 1999) (www.plusakademi.net)

This process is the most important pillar of Corporate Social Responsibility.
Corporate social responsibility (CSR), an organization or a brand, about a 

social purpose or linking strategic positioning and marketing tool to provide mu-
tual benefits to the problem. (Cygm.meb.gov.t is) distinguish between the concept 
of corporate social responsibility. Sosyal responsibility It is necessary to. The most 
important difference between the concept of corporate social responsibility and the 
concept of social responsibility on a voluntary concept of corporate social respon-
sibility, is their willingness elements. General social responsibility; To deceive the 
consumer, be sensitive to their rights and respect in business logic as to act in justice 
and is a term used and referred to in the framework of a lot of work ethic (Kotler 
and Lee, 2008: 2-3) (www.ejovoc.org)

The European Commission, the concept of corporate social responsibility, 
the company is defined as voluntary social concerns as a concept that has integrated 
its business operations and relationships with customers.

First, companies are increasing the brand value and hence the market value. 
More skilled staff, attract, motivate and retain the opportunity arises. Because Ku-
rumsal learning and creative potential is increasing, especially in those subjects sen-
sitive investors are unable to get formed, as well as stock values   rise in borrowing 
costs to enter new markets and customer loyalty.

Businesses are involved in social responsibility projects as volunteers. Con-
necting them, economic, legal or moral value beyond allocate resources as a vol-
unteer. This company is a good corporate citizen and shall endeavor to improve 
the quality of life of the community), social responsibility is located. It notes that 
recently brought morality and charity instead of social responsibility is an attractive 
way. (Bali and is Cinel www.sobiad.odu.edu.t) 

Innovation processes in the context of Corporate Social Responsibility 
projects and activities of Turkcell 

Turkcell
part of the role that the private sector in the development of the 90% holding in the 
hands of global capital that Corporate Social Responsibility (CSR) projects come 
across a lot lately. The CSR activities, social responsibility campaigns, as part of a 
corporate culture in many areas such as Carbon Emission Measurement updates 
and global environmental agreements is manifested.

Looking at the third largest GSM operator in the sector in Turkey, we see that 
they really out many important CSR projects. CSR projects Already now seen as one 
of the most important factors in increasing brand awareness today. Some of these 
firms makes two schools, one other scholarships, whom nature is taking preven-

Eda Balkaş Erdoğan, Nesrin Tan Akbulut



25
tive measures, providing support and contribute to the development of children is 
another.

CSR projects in the early signatories to the really big projects in the field of 
company comes Turkcell. Turkcell’s actually a part of the gaze of the corporate cul-
ture of social responsibility projects.

Turkcell Featured CSR Projects

Bridge of Hearts
Starting in 2008, the Ministry of Education and Turkcell carried out in coop-

eration “Bridge of Hearts” Project, Turkey over the children to discover the natural 
and cultural beauties of our hand, countries visited different provinces, while the 
lifelong aims to establish friendships. “Bridge of Hearts”, to meet with their peers in 
a different city than the city they live in the children themselves and to know their 
peers from different cities participating in the event will contribute to social devel-
opment makes the life experience they will never forget for life. A total of 130 thou-
sand students participated in the project over 3 years trip to the Bridge of Hearts. 
Project 4 years in Turkey around 10 thousand students, 19 April to 22 May, between 
5 gets a chance to live new experiences participating in the daily round. This year 
the project from 81 provinces of the Turkish Republic of Northern Cyprus, more 
than ten thousand students attending from Germany and Komotini.

Snowdrops
The cold climate in Eastern Anatolia, the flower that blooms from winter 

snow removal Snowdrop given name. Taking local conditions and the school raid 
the ceremony, as the girls ran to information, they are also a symbol of their exis-
tence, the effort, reaching the light piercing the black soil of Snowdrops. In 2000, 
Turkcell and Contemporary Life at a press conference organized by the Association 
of Support publicly announced Snowdrops Project, in Turkey, showing the deter-
mination and commitment of 5,000 readings began giving scholarships to girl stu-
dents. In 2007, the number of scholarships each year, Turkcell extended the project 
took 10,000. Snowdrops “Project, the family of the tangible lack of training girls 
who could not continue their education due to equal opportunities and daughters 
of our profession, open-minded” individual “s aims to become. The project so far, 
27,500 students Turkcell was awarded the scholarship. He graduated from 11,500 
Snowdrop high school. 3437 Snowdrops won the university. 1,250 Snowdrops grad-
uated from college.

Van Moneybox Campaign
Turkcell and the Turkish Education Foundation gave hand in hand, estab-

lished the Turkey Moneybox Van. Turkey made its first contribution to Turkcell 
Kumbarası’na. Turkcell’s donations of 5 million pounds, home to 100 teachers, 100 
students abroad to be made. Also provided scholarships to 100 students.

Sustainability Activities in Innovation Process of Turkish GSM Operator with its Corporate ...
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Conclusion 
Innovation is not invention. You can benefit from their inventions, but what 

is important are the economic benefits of new ideas and concepts.
The company “At the moment we can make it get more value possible?”, 

“What kind If we take a step change in the positive direction in our economic re-
sults?”, “What kind of increase changes the capacity of all our resources?” Must find 
an answer to the question. Successful innovation takes place and think differently 
to make the difference. As Einstein said, “Today we have created the world’s prob-
lems can not be solved by thinking the way we thought when we created them. (“ is 
http://www.inomer.org/ınovasyon/%c4%b0novasyon-nedir-ne-degil)

Innovation is not an isolated activity from other activities of the company. On 
the contrary, it covers all activities of the company and holistic approach is consistent 
with the concept of sustainability requires that context. Corporate Social responsibil-
ity projects are also part of the whole in this process. And require innovative thinking.
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INTERACTIVE TEACHING METHODS IN MODERN 
EDUCATIONAL PROCESS OF HIGH SCHOOL
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ABSTRACT: The article reveals the essence of interactive teaching methods, their 
characteristics and possibilities of use in the educational process of high school. 
The classification of interactive methods of instruction: discussion methods, 
training technology games, training methods, method of „case-study“, technol-
ogy of development of critical thinking, the analysis of pedagogical situations, 
project-based learning.
KEYWORDS: interaction, teaching, method, dialogue, student.

The main methodological innovations in education today are associated with 
the use of interactive teaching methods. New education values are recorded by the 
world community in the well-known problems: learning to learn, learning to live, 
learning to live together, to learn responsibility. These tasks are quite solvable inter-
active methods. That is why they are considered with psycho-pedagogical studies as 
the methods of the XXI century.

Interactive education as a way of learning is based on dialogical forms of in-
teraction of participants of educational process. Keeping the end goal and the main 
content of the educational process, interactive learning changes the usual broadcast-
ing forms on dialogical, which are based on mutual understanding and cooperation.

Interactive learning is primarily dialogue training, during which the inter-
action between the teacher and the learner is carried out. The main feature of the 
interactive methods – are their connection with the activities, which are called pro-
ductive, creative in psychology. Using the interactive learning model provides the 
simulation of everyday situations; using role-playing games, joint problem solving. 
The work is the exchange of knowledge, ideas and methods of activity. Individual, 
pair and group work, project work, role plays, work with documents and various 
information sources are organized.

When using interactive methods, the student becomes a full participant in 
the learning process. From the object of influence he becomes the subject of interac-
tion. He himself participates in the learning process, actively acquires information 
in the course of solving problem situations. The learning environment acts as a real-
ity in which the student finds the area of a mastered experience. The progress and 
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result of learning acquires personal significance for all participants in the learning 
process. Students develop the ability of self-solution. In interactive technology, stu-
dents are full participants, their experience is no less important than the experience 
of the leader. The teacher does not so much provide ready-made knowledge but 
encourages students to independent research.

In interactive technology teacher serves several key roles. In each of them, 
he organizes the interaction of participants with one or another region of the in-
formation environment. In the role of informant-expert teacher presents textual 
and video material, answers questions of participants, monitors the results of the 
process, etc. As an organizer-facilitator, he establishes the interaction of the students 
with the social and physical environment (breaking into subgroups, and encour-
ages them to self-collect data, coordinate the implementation of tasks, preparation 
of mini-presentations, etc.). As a consultant, the teacher refers to the professional 
experience of the participants, helps to seek solutions to already assigned tasks, sets 
independently tasks, etc.

In interactive methods there is mandatory feedback. In the presence of feed-
back sender and receiver of information are changing communication roles. The 
original receiver becomes the sender. It goes through all the stages of the process 
of information exchange for the transmission of its response to the initial sender. 
Feedback can greatly enhance the effectiveness of information exchange (training, 
educational, managerial). Bilateral exchange of information, though it is slower, but 
more accurate and increases confidence in the correctness of the interpretation of 
messages. The feedback increases the chances for effective information exchange, 
allowing both sides to eliminate the interference.

In the interactive learning environment is formed by the educational com-
munication. Its main characteristics are: equality of the arguments of the parties 
regardless of age, social status, experience, place of work; excludes the dominance 
of any member of the educational process or any ideas; each member has the right 
to their own opinion on any issue; mandatory feedback; no direct criticism of the 
person (only an idea could be criticized); the openness, the accumulation of shared 
knowledge, the possibility of mutual evaluation and control (the control of knowl-
edge should include the ability to apply this knowledge in practice, under real con-
ditions); interaction of the participants.

Participants come into communication with each other, jointly solve the 
tasks, overcome conflicts, find common ground, coming to a compromise. It was 
settled out by psychologists in terms of educational communication accuracy of 
perception rises, the effectiveness of memory increases. More intensively develop 
such intellectual and emotional personality traits like attention span, the ability to 
distribute it; observation perception; the ability to analyse the performance of the 
partner, to see his motives and goals. In other words, interactive communication 
contributes to mental development.

Thus, interactive methods are based on the principles of interaction, activity 
of learners, support group experiences, obligatory feedback. It creates an environ-
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ment of educational communication. It is characterized by openness, interaction 
of participants, equality of their arguments, accumulation of joint knowledge, the 
possibility of mutual evaluation and control.

Here are the basic rules of organization of interactive learning:
1. All participants must be involved in work in one way or another. For this 

purpose, it is useful to use technology to enable all participants in the discussion.
2. We must take care of the psychological preparation of the participants. In 

this regard, a useful warm-up, constant encouragement for active participation in the 
work, providing opportunities for self-realization is needed.

3. The optimal number of participants enrolled in technology of online learn-
ing – 25. 

4. The room should be prepared so that participants were easy to change to 
work in large and small groups. For trainees should be created physical comfort.

5. Accurate attachment (fixation) procedures and regulations are needed. It 
must be negotiated at the beginning and try not to break it. For example: all partic-
ipants will tolerate any point of view, to respect the right of everyone to freedom of 
expression, respect of his dignity. 

6. Treat with care to divide the participants into groups. Initially it is better 
to build on a voluntary basis. Then it is appropriate to use the principle of random 
selection.

Mandatory conditions establishing online learning are trust, positive rela-
tionship between the trainers and learners; the democratic style of communication; 
cooperation in the process of communication of trainers and trainees among them-
selves; the reliance on personal („educational“) experience of the learners, the inclu-
sion in the learning process vivid examples, facts, images; the diversity of forms and 
methods of information presentation, forms of activity of students, their mobility; 
the inclusion of external and internal motivation, as well as understanding.

Interactive learning provides high motivation, strength of knowledge, cre-
ativity and imagination, sociability, active life position, team spirit, value of indi-
viduality, freedom of expression, the emphasis on operations, mutual respect and 
democracy.

Different classifications of interactive teaching methods outlined in T.V. Rich-
ter [9]. The author, summarizing various approaches (systemic, synergetic, personal-
ity activity, competence), identified the following components of professional com-
petence of students of University: evaluative, organizational, motivational, cognitive, 
operational-active, individual-psychological, social, assessment and reflective, correc-
tive. On this basis, all the interactive teaching methods systematized it as follows:

• Organizational and motivational (discussion, role-play, dialogue, etc.);
• Cognitive (demonstration of experiments, presentations, interactive games, 

case-studies, organizational and mental game, heuristic conversation, 
round table, etc.);

• Operationally-activity (brainstorming, case method, project method, lec-
ture, seminar, practical and laboratory classes of problematic nature, lec-

Interactive Teaching Methods in Modern Educational Process of High School
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ture-visualization, conference, organizational-activity game, business 
game, simulation of professional situations, etc.);

• Socio-psychological (method of cooperation, psychological training, 
warm-up, collective solving of creative tasks, etc.);

• Assessment and reflective (competition practical work with discussion, 
group discussion, exercises, tests, laboratory workshops, etc.);

• Correctional (work in small groups, etc.).
The Department of psychology of M.Akmullah Bashkir State Pedagogi-

cal University (Ufa, Russia) in the teaching practice uses the following interactive 
methods:

1. Discussion methods: brainstorming, Socratic dialogue, the method of 
“round table” method of debate, method of synectics, Delphi method, interviews.

2. Games learning technologies: role games, business games, organizational 
and business games.

3. Training methods: group discussion, case studies, role playing situations, 
projective drawing, psychological testing, music therapy, watching video with anal-
ysis and discussions of the identified aspects of behaviour, improvement of indi-
vidual abilities and skills in special exercises.

4. Case-study method (case method training): structured (highly structured) 
“case”, “Small sketches” (short vignettes), large unstructured “cases” (long unstruc-
tured cases) pioneering “cases” (ground breaking cases).

5. The Technology of critical thinking development: “Keywords”, “Insert” 
(Insert) “Correct and incorrect statements” or “Do you believe?”, “Clusters” (Gad-
lut), “Effective lecture”, “Tree of predictions” (J. Bellas), “Diaries” and “journals” 
(Gadlut), “Thin and thick questions”, “Table”, “Read with stop”, “Zig-zag”, Essay, 
Cinquain, strategy of “Fishbone” (D. Blank), strategy of “RAFT”.

6. The analysis of pedagogical situations.
7. Project-based learning: practice-oriented project, research project, infor-

mation project, creative project, role project.
Detail content of named methods and their implementation at lectures and 

practical classes in the course “Psychology” is presented in the publication, pre-
pared by members of the Department of psychology of M.Akmullah Bashkir State 
Pedagogical University [4].

Thus, interactive learning is the interaction of people who participate in 
the educational process: interaction between teacher and student, among students 
themselves.

Interactive learning is regarded as a strategy for University education, which im-
plies the intellectual autonomy of the student with a well-developed social competence.

Interactive methods are not universal. They do not replace the lecture format 
of the classes, but contribute to a better assimilation of the lecture material and, 
most importantly, forming opinions, attitudes, skills, behaviour.

T. S. Panina, L. N. Vavilova [7] distinguish the following general results and 
effects of online learning
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1. Interactive teaching methods allow intensifying the process of understand-

ing, digestion and creative applying of knowledge in solving practical tasks. Effec-
tiveness is achieved when students do not only receive, but also immediate (“here 
and now”) the use of knowledge. If the forms and methods of interactive learning 
are used regularly, students generate productive approaches to mastering the de-
tails; disappear fear to make the wrong assumption (since the error does not entail a 
negative evaluation) and establishes a trusting relationship with the teacher.

2. Interactive learning increases motivation and involvement of participants 
in solving the problems discussed, which gives emotional impetus to the subsequent 
search activity of the participants, motivates them to action, the learning process 
becomes more meaningful.

3. Interactive learning builds the ability to think extraordinary, to see the 
problem situation, the outputs from it; to justify their positions, their values; de-
velops traits such as the ability to listen to another point of view, the ability to co-
operate, to engage in partner communication, displaying tolerance and kindness 
towards their opponents.

4. Interactive teaching methods allow to transfer way of organizing activities, 
gain new experience, its organization, communication and emotions. Interactive 
activity provides not only the growth of knowledge, abilities, skills, ways of work-
ing and communication, but also the disclosure of new possibilities of students. It 
is a necessary condition for the establishment and improvement of competences 
through the inclusion of participants of educational process in the conscious ex-
perience of individual and collective activities to gain experience, recognition and 
appreciation of values.

5. The use of interactive learning technologies allow to make control of the 
assimilation of knowledge and ability to apply the knowledge, skills and abilities in 
different situations more flexible and humane.

6. The result for a particular student is the formation of experience of ac-
tive learning content in collaboration with the educational environment; develop-
ing personal reflection; development of new educational experiences interactions, 
experiences; the development of tolerance.

7. Result for teaching small groups: the development of communication 
skills and interaction in a small group; formation of the value-orientation unity of 
the group; promoting flexible to changing social roles depending on the situation; 
adoption of ethical norms and rules of joint activity; develop skills of analysis and 
introspection in the process of group reflection; the development of the ability to 
resolve conflicts, the ability to compromise.

8. Results for “teacher group”: non-standard attitude to the organization of 
the educational process; multidimensional mastering of the teaching material; the 
formation of motivational readiness for interpersonal interaction not only in aca-
demic but also in extra-curricular situations.

Thus, the use of interactive methods in University education is a prerequisite 
for the training of highly qualified specialists and leads to positive results: it is pos-
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sible to form not only the knowledge, abilities and skills of students, but also general 
cultural, general professional and professional competences.
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NEUROPSYCHOLOGICAL ASPECTS  
OF THE DIAGNOSTICS AND THERAPY  

OF THE LANGUAGE DEVELOPMENTAL DISORDERS
Neli T. Vasileva, Plamen S. Petkov

ABSTRACT: This article is devoted to the role of the neuropsychological ap-
proach of the analysis of the symptoms in cases of specific disorders in children 
speech development. Questions concerning the stages of early ontogenesis of the 
superior psychic functions are being discussed, likewise are outlined the basic 
principles to which they obey their formation and dynamics. Special attention 
is paid to the participation of different cortex divisions by the forming of the 
language functions, as well as to the influence of the hemispheric specialization 
over the integration of the gnosis, praxis and language operations. The basic part 
of the article overviews the two following questions: 1. the need of developing an 
age-adapted neuropsychological test corresponding to the different stages, which 
would give the opportunity to derivate strict norms concerning the gnosis, praxis 
and language functioning in children; 2. the need of including a neuropsychologi-
cal approach and methods in the structures of the speech therapy. 
KEYWORDS: neuropsychological approach, ontogenesis of the superior psychic 
functions, formation of the language function, age-adapted neuropsychological 
test, neuropsychological norms, neuropsychological approach, neuropsychologi-
cal and speech therapy. 

Изследването е финансирано по проект № РД–08 – 132 / 08.02.2016 г. от па-
раграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Over the last years the theoretical and practical works from the point of 
view of the neuropsychological approach are increasing in popularity and as well 
are becoming more applicable into the diagnostics and therapy of children’s disor-
ders. This fact naturally follows from the tendency towards integration of theoreti-
cal principles and studying approaches between similar scientific fields like are the 
clinic logopedics and the neuropsychology. Both scientific fields have joint histori-
cal roots, connected with the findings in the region of aphasiology and likewise with 
the analyses of the symptoms of the acquired language disorders. It could be said 
that the interest towards the theory and practice of the children speech and lan-
guage disorders in the middle of the 20th century leads to the delimitation and self-
determination of logopedics and neuropsychology as two separate scientific fields. 
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At the same time, the huge amount of theoretical models and the accumu-

lated empiric material explain the outlined tendency dated from the end of the 20th 
century towards the rapprochement of the logopedics and neuropsychology in a 
new field, with reference to the early stages in the formation of the superior psychic 
functions and more specific to these of the language. In the basis lies the grow-
ing interest towards the study of the brain mechanisms of the normal psychic and 
language development, including drawing various syndromes and their deviations, 
likewise elaboration of adequate diagnostic and therapeutic strategies. This fact is 
of an extreme importance for the dynamic development of the logopedics, likewise 
neuropsychology, and as well is the present data for positive effect from the applica-
tion of neuropsychological approach over the diagnostics and therapy of children’s 
language disorders, which confirms the necessity of prolongation of the integration 
between the two scientific fields. 

Towards the disorders in children’s language and speech development criteria 
and strategies, based on wider conceptual frameworks and combining data from 
the neuropsychology and neurophysiology, are being more often applied. That is 
proved by the works of some American authors in the field of neurogenetics, which 
are dedicated to family studies in cases of developmental language disorders and 
literacy disorders in children (J.W.Gilger, Susan E. Wise, 2006). The authors proceed 
from the thesis that all cognitive capabilities have a genetic component as they re-
flect the functioning of the brain as a biological organ. On the basis of the especially 
elaborated model it gets evident that the genes and the environment are into a direct 
complicated interaction and these results into the conclusion for genetic and social 
effects on the development of the brain and the psychic functions. On that basis 
the language and reading disorders in children are overviewed as own phenotypes. 
There are data for various connections between the children’s language disorders 
and the seventh chromosome (J. B. Tomblin, E. Smith, 1997).

Especially interesting are some studies made with the twin method (Dale, 
Simonoff, Bishop, et al., 1998), which shows that the children with serious delays 
of the expressive speech are a group of their own with multifactual etiology, which 
includes specific genes, which enlarge the jeopardy of development of language pa-
thology. All the same, a lot of these genes do not have connection with the language 
abilities in children in norm. This is sustained by the evidence for the bigger influ-
ence of the social factors over the individual differences in speech of children in 
norm, rather than the etiology of the speech disorders. According to the authors of 
the quoted studies, responsible for the speech abilities of the children are the genetic 
and non-genetic factors, all the same, more than the half developmental speech and 
language disorders are due to genetic influences. 

Gilger& Wise (2006) have the opinion that the genes and the environment 
are responsible for the atypical developmental process, which damages the brain 
and leads to speech and language disorders. The most possible reasons could be the 
heterogenic effects of the risk genes, leading to different cognitive and neuropsycho-
logical profiles among the overviewed children category. 
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Nowadays the tendency of the interaction between similar scientific fields 

with stress on the childhood age is possible, as the children’s neuropsychology dur-
ing the 70s of the 20th century starts to develop as a separate field. Its differentiation 
begins to develop on the basis of the works of L.S. Vigotski, whose thesis for specific 
appearing symptoms in children and adults by similar brain damage localization, 
as well as for significant differences in the structure and interactions between the 
brain systems throughout the different stages of the development, dates from the 
30s of the 20th century. The beginning of systematic works in the field of children 
neuropsychology is connected with Luria (1973) and his disciples from the Rus-
sian authors (Simernitzkaya, 1985; Tsvetkova, 1998; 2002; Kornev, 1997; Akhutina, 
2006), and as well a number of followers from the west European and American 
authors (Critchley, 1970; Bakker, 1972; Gordon, 1980; Mattis, 1981; Johnson, 1997).

For reasoning the actuality of the overviewed topic some questions like: What 
gives the need for neuropsychological methods for diagnostics and therapy to be in-
tegrated in the logopedy? Why is that requisite, concerning the own logopedy classi-
fications and concepts regarding the nature and mechanisms of the communicative 
disorders in children, as well the already existing effective models for diagnostics 
and therapy, are to be stated?

Before pointing out some of the answers, it is to be reminded, that both sci-
ences have a common studying field connected with the mechanisms, symptomatic 
and accents of influence upon children with formulating disorders of the different 
stages and forms of the language. By the analysis and the assessment of the defi-
cits in these disorders, the logopedics take into consideration the mechanisms and 
chronology of the normal language development, which during the past years is 
an object of study in the children’s neuropsychology. All the same, a great amount 
of experimental works in the logopedics, dedicated to the cognitive functioning in 
children and scholars with developmental disorders in the spoken and written lan-
guage, are showing different degrees of retarded formulating of a number of gnosis 
and praxis functions. One of the possible explanations in these cases is given by the 
neuropsychology: as to the principles of the hierarchy organization of the psychic 
development, the more elementary gnosis and praxis functions stimulate the devel-
opment of the more complicated language ones, and so the retarded and inferior 
formulating of the first multiplies into a specific disorder of the more complicated 
ones. Another matter which stands out to be with a greater actuality for the con-
temporary logopedics is the one for modernizing the methods and the contents of 
the diagnostics of children with specific learning disabilities (dyslexia, dysgraphia, 
dyscalculia). The existing diagnostics models in the logopedics do not give sufficient 
information concerning the cognitive-behavioral status of the students and does 
restrain the broadness of all the aspects of prevention and therapy. 

According to the author, the answers of the above formulated statements 
and topics could be found as in the theoretical framework of the children’s neuro-
psychology, likewise in the huge amount of experimental data, of which it consists 
and which are confirmed throughout the last years within the assistance of various 
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neuropresenting methods. In the attempt to introduce the evidence for the need of 
integration of the neuropsychological instruments into the diagnostics and therapy 
of the developmental speech and language disorders, the author is about to frames 
some of the leading aspects in the contemporary children’s neuropsychology. 

1. Theoretic-experimental aspects
one of the leading directions in thechildren’s neuropsychology is connected with the 
principals of formation of the superior psychic functions and their relationship with 
the functioning and development of the brain structures. As a leading principle in 
the development of the children’ psychic could be pointed as outstanding the one 
for the heterochronic of the functions. 

In practice that means that the psychic functions and habits of the child are 
not formatted at one and the same time and in a strict and definite order. Some of 
them overtake the others, which could later develop faster in qualitative and quan-
titative aspect. At the same time, the more complicated functions, in particular the 
language one, begins their formation on the basis of the more elementary ones, but 
before the last ones mentioned to have reached their maximum rate. This confirms 
the thesis of Vygotsky (1982) for the overtaking development. The last one explains 
the existence of sensitive periods in the development of the psychic functions, in 
the frameworks of which the participation of various structures and parts of the 
cortex varies according to their maturity and complication. This explains the state 
of dynamics in the localization of one and the same function during the process of 
man’s brain and psychic development. The most astonishing thing is that the het-
erogeneous processes in the development at a stage do synchronize and establish 
complex forms of psychic activity, which are imposed upon children from the social 
environment.

The neuropsychological approach towards the analysis of the psychic onto-
genesis is directed to revealing the interaction between the maturating brain struc-
tures and the formatting on their behalf psychic functions, i.e. to the problems of the 
structure-functioning organization of the relation “brain – psychic”. The data point 
out, that very age stage from the development does differ with specific neurophysi-
ologic conditions for formatting and functioning of the psychic, consequently is the 
level of children’s psychic abilities different. In connection to this, the synchronized 
interaction between the morphologic maturity of the brain structures and the devel-
opmental social conditions, specifically tuition, are a must condition for a normal 
school functioning and adaptation for the little students. 

Taking into consideration this facts, Akhutina (1998) accepts, that the typi-
cal for childhood age gradual and heterochronic maturity of the brain structures is 
determined by the interaction of various biological and social factors and leads as a 
consequence to irregular development of the brain structures and the differences in 
the social environment, in which the children develop, are a premise for variety of 
individual profiles of psychic development in the frameworks of one and the same 
age population. 
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The variety of individual versions of development is becoming more current 

for the children’s pedagogy and psychology, taking into consideration the growing 
number of the so called “specific children”, who are often an object of logopaedic 
influence. Having in mind the needs of the developing therapy for children with spe-
cific learning disabilities, Ahutina grounds the idea for a separation of independent 
field – “neuropsychology of the individual differences” in the frameworks of the chil-
dren’s neuropsychology. According to her, the new conception will allow adaptation 
and implementation of neuropsychological methods and approach in the system of 
the mass education, where, from another point of view, progresses an intensive pro-
cess of the integration of children with different developmental disorders. 

Similar views are also supported by some American authors, who study the 
interaction between the genes and the environment in normal populations of chil-
dren, as well as their combinations and effect over the separated periods of age (Gil-
ger& Wise; Stone, 2006; Mody, 2006). Their works consolidate the following aspects: 
the normal development differs from the irregular formation of the psychic func-
tions, which is most evidently expressed in the childhood period; the studied cases 
of dissociation of separate psychic functions in norm do cross the borderlines of 
the normal mechanisms, and different from the non-norm, they do show enough 
capabilities for compensation of the functioning deficits; in cases of pathology, the 
leading disorder is followed by dysfunctions in the already existing systems, as a re-
sult of which in the superior psychic stage a diffusion picture of the disonthogenesis 
could be seen; the disorders in the systematic organization of the superior psychic 
functions are more dynamic and apart from the basically disordered vertical are 
better influenced from therapy. 

The so outlined formulations do explicitly prove the need of reinforced elabo-
ration of childhood-age (preschool and early school age) adapted neuropsychologi-
cal tests, which could show as clear as possible cases of drastic retardation from the 
norm, likewise individual variants of psychic functioning in the borderlines of the 
norm, the carrier of which often define themselves as “children at risk” or “children 
with specific learning disabilities”. 

What follows to be highlighted, is that the variation in the development of the 
psychic functions in the above discussed children is not due to brain pathology and 
has a reverse nature, which in some cases could be defined as “inconstant psychic 
development”. In others, the reasons are micro functional brain disorders in the 
work of separate structures, leading to specific development for that age and im-
mediate response of compensating mechanisms. The both variants of that “specific” 
development are viewed as boundary states, spread in the frameworks of the age 
norm. on its own psychic parameters, the children with specific language disabili-
ties are too related to the group of boundary states, in who the manifestation of the 
symptoms bears an outlined age dynamics – if until five years of age the language 
difficulties (phonological, grammatical, syntactical) are leading, so in the following 
period among them would be outstanding weaknesses in memory and brain opera-
tions, as well as deficits in complicated nonverbal and verbal forms of the gnosis 
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and praxis. This grounds the need of an early beginning of the therapeutic interven-
tion, which is complemented by the fact, that that until seven years of age the brain 
systems are most plastic and full of potential for functional reorganization and auto 
compensation.

The above stated argument leads to the following conclusion: children with 
specific disorders in the language development, who in school age are frequently 
added to the group of students with specific learning disabilities, and are to be an 
object of study as for the logopedics, likewise for the children’s neuropsychology, 
and to each concrete case are to be applied adapted neuropsychological approach 
for assessment and analysis. 

According to the author, such an approach, combined with the logopedic di-
agnostics, allows a maximum objective analysis of the individual profile and specif-
ics in the psychic development in cases language pathology, which gives the oppor-
tunity for various types of variants for connection between the leading disordered 
language operations and elements of gnosis and praxis deficits to be drawn. As a 
result, of each different case of developmental language disorder an individual pro-
gram for logopedic therapy will be elaborated and applied. The basic aspect of this 
process is the assessment of each of the studied functions, as in case of interaction 
with the other ones, likewise in correspondence to the age criteria. Such an ap-
proach would lead to overcoming the ineffective in many cases logopedic therapy, 
which is concentrated only on outer expressed symptom, without knowing its con-
nection to a concrete disorder mechanism. At the same time, praxis shows a higher 
amount of the developmental children’s disorders, which present complicated com-
binations of language, cognitive and behavioral deficits. In such cases, speech thera-
pists could find it quite complex to cope only with the help of the existing in the 
theoretical logopedic classifications, which could be solved again with information 
from closely related scientific fields. 

Consequently, the discovery of different sub-clinical forms of the children’s 
development and their possible connection with concrete brain deficits, which is 
possible only by applying a neuropsychological approach for analysis, will allow 
their opportune prophylactics and retrieving them for becoming clinic fields.

Another current problem for the children’s neuropsychology is the one for 
the regularity and the age peculiarity in the specialization of the brain hemispheres. 
During the 80s of the 20th century Simernitzkaia (1985) proves that the functional 
differences between the right and the left hemisphere appear of the earliest stages of 
the development. On the base of a comparing analysis of the symptoms in children 
and adults with close in localization damages in one of the hemispheres, the author 
separates three groups among the children’s population: first group – 5-7 years; sec-
ond group – 7-12 years; third group – 12-15 years. Each of the group manifests vari-
ous neuropsychological deficits, which differ from one another less or more, com-
pared to the one sown in adults. The biggest differences are registered in children 
from the first group, whereas least are in the third. So, in the period of 5-7 years, the 
disorders in the left hemisphere lead to softer and atypically shown language symp-
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toms in comparison to adults; and vice versa – symptoms of speech pathology (a 
disorder of the speech hearing gnosis, semantic memory) in the borderlines of this 
group is viewed basically with disorders in the right hemisphere. As a result from 
this data, Simernitzkaya comes to the conclusion, that as verbal, likewise nonverbal 
functions in children have a different brain organization and lateralization from the 
ones in adults. 

Nowadays, there is no doubt that for children with normal psychic develop-
ment exists a definite order in which the hemispheres and their divisions include 
themselves in the integrative brain work. The last point explains the different age 
symptomatic in cases of damage in one the hemispheres. It is widely known, that 
the right hemisphere is the first one to accomplish functional maturity, and many 
of the functions of the left hemisphere become mature after a period of “prepara-
tion” for the structures and the divisions of the right one. For instance, before the 
acquisition of left hemisphere localization and becoming a basis for perceiving 
the verbal speech, at the first stages of the child’s life the phoneme gnosis goes 
through the pre-linguistic functional components of the right hemisphere (orien-
tation in the speech prosodic, identifying different intonation, everyday life noise 
and so on). 

The contemporary concepts for the ontogenesis of the brain and psychic spe-
cialization could be summarized in the following statement: from the very begin-
ning the psychic development begins with building of vertical connections in direc-
tion “down-up”, by which the complexion of the functions has a linear nature, but 
it actually moves in a circle. By moving up, the early acquired basis habits gradually 
pass from older structures towards the divisions of the right hemisphere and after 
some period of preparation they move into the corresponding left-hemispherical 
structures (inter-hemispherical relationships). The above stated means that the pro-
cess of the brain development and the specialization is directed “down-up”, from left 
to right and from backwards to forwards. 

For instance, if a seven years old child starts school with its right hemisphere 
to be the leading one, and is with still great chances for functional compensation of 
the deficits, about nine years of age the brain completes its intensive development, 
by which the flexibility of the brain’s systems is reduced. That coincides with the 
beginning of the active development of the forehead divisions and their inter-hemi-
spheric connections, assuring complication of the conscious activity and the self 
control. The above stated facts are a of a great importance for the neuropsychologi-
cal approach by analysis of the various cases of developmental disorders in children, 
in particular the ones, connected to language mastering. 

Intensive studies on the problems of the brain specialization are made as by 
the Russian, likewise in West authors, for which of special contribution are the neu-
ro-elective methods of analysis. According to Mody (2006), an objective study of the 
brain specialization as in children in norm, likewise in children specific disorders in 
the written and spoken speech, could be possible through combining neuroelective, 
neuropsychological and behavioral methods. 
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Especially valuable for the children’s neuropsychology are some periodiza-

tions of the normal neuropsychological development, which have a meaning of 
their own, when it comes to assessment and analysis of the different types of psy-
chic ontogenesis. That is the scheme of the stages in the ontogenesis of the brain 
divisions and the psychic function, developed by Hannaford (2000). According to 
her, in the period 15 months – 4,5 years of age, during which is the most intensive 
development of the spoken language, emotions, memory and the basic motor hab-
its, a basic place is taken by the development of the limbic system; the in the next 
period – 4,5 – 7 years of age, is connected with the work of the right hemisphere 
which ensures the formation of the synthesized picture of the reality throughout 
stimulant revision (processing) of heteromodal signals with the participation of the 
language and thought; during the period 7 – 9 years of age is the most active devel-
opment of the left hemisphere and its characteristic successive revision/ processing 
of the information, the manual praxis is mastered, as well as the written form of the 
language. The stated data lead to the assumption that the disorders in the children’s 
language development could be due to a deficit in the work of the brain structure 
responsible for the period of the active development of the spoken language or of 
the structures with leading response for the preceding earlier developmental stage. 

In the borderlines of the works of the Russian authors, Simeonovich and her 
colleagues develop a model, explaining the ontogenesis of the inter-hemispheric 
interaction, which is separated in three stages (Semenovich, Arhipov et al., 1998). 
During the first one (from the prenatal period until 3 years of age) basic for the 
development are the connections between lower hierarchically positioned brain 
structures, which are with an extreme importance for the somatic, affective and 
cognitive status of the child. During the second stage (from 3 until 7 -8 years of age 
all inter-hemispheric asymmetries on operational level are stabilized and become 
automatic and the dominant hemisphere for speech and writing is formed. Basically 
developed are the memory processes and the intermodal integration, which define 
the entire psychic development. During the last stage (9 – 15 years of age) the lead-
ing matter for the brain asymmetry has the complex of translocation connections, 
by which the morphofunction of the corpus callosum ables the inter-hemispheric 
interaction of the forehead divisions and the production of complex forms of psy-
chic self-regulation. Throughout the presented stages of the ontogenetic specializa-
tion and integration of the hemispheres, a huge amount of vertical and horizontal 
connections is formed, which even doubles the influence over the dynamics of the 
neuropsychological symptoms in cases of developmental disorders. 

The above stated data arouse a number of complexes, but still very important 
questions, as for the diagnostics, likewise for the therapy, connected with possible 
derivations and specifics in the neuropsychological ontogenesis and in the brain 
specialization in children developmental language disorders. The author assumes 
that the most probable causes and possible explanation for the complicated view of 
the phenomenon “specific learning disabilities” are the inferior intra-hemispheric 
connections, and as well the inferior transition from right to left hemispheric or-
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ganization of the basic language operations and functions. On the other hand, the 
deficits in number of gnosis and praxis functions in children, a priority of the right 
hemisphere, rise up the assumption of possible disorders in the build of the vertical 
(“down-up”) connections among a part of the children in the category. Similar ques-
tions are a serious defiance for the contemporary neuropsychology and logopedics 
and are at a hold for the answers. 

Taking into consideration the stages of the structure-morphological develop-
ment of the children’s brain, some disciples of the contemporary Russian authors 
(Semago&Semago, 2001; Sirotuk, 2003) present clinic-psychological classification 
of the psychic ontogenesis, in which six types of syndromes are separated: 

• Syndrome of deficits of the cortex structures – emotional lability and inad-
equate reactions, unstable attention, success hesitation, hyperactive states, 
non-differentiated fine motor, synchinesy in well developed speech it has 
symptoms of disarthria and stuttering.

• Syndrome of deficits of the stem structures (dysgenetic syndrome)  – disor-
dered eye movement coordination, oral and manual synкynesy, deviations 
of the tongue, disorders in the somatic-motor and reciprocal coordination, 
ambidexterity or pseudo-leftism; the bigger part of the children are defined 
as children with learning disabilities; the hardest disorders for the therapy 
are the behavioral, learning, writing and mathematical ones; an evident age 
dynamics of the symptoms is detected, with evident auto-compensation af-
ter 9 years of age;

• Syndrome of the functional inferiority of the right hemisphere – non-suffi-
cient development of the spatial orientation, memory deficits (inexactness 
by reproduction of the order of the stimuli), object paragnosis, colour and 
somatic agnostics, difficulties in differentiating similar emotions; disor-
der in the attention concentration and deficits of workability; speech and 
thought are usual in the norm, concerning the age;

• Syndrome of the functional inferiority of the inter-hemispherical connec-
tions – it is characterized with combination of symptoms for “functional 
autonomy” of the hemispheres (disordered coordination of the hands with 
tendency of ignoring the left side of the visual field, anomic, non-sufficient 
development of the phoneme gnosis, apprehending the text from right to 
left); the individual lateral profile is formed around 9 -10 years of age, com-
pared with norm where this happens around 6 -7 years of age;

• Syndrome of the functional inferiority of the left hemisphere – difficulties in 
the receptive side of the tongue (disordered phoneme gnosis and compre-
hension of foreign speech) compared to the normal development of the 
other aspects of the psychic; the difficulties in comprehension, the children 
explain with the speed of the speech of the teacher or the huge amount of 
non-familiar words; the most severe disorders are viewed by reading (skip-
ping of terminations, disordered intonation) and especially in writing as a 
consequence from the phonological deficits (skipping and replacing letters, 
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writing together); it has a great reference to the different forms of disorders 
in the children’s development and in the specific learning disabilities;

• Syndrome of the functional inferiority of the forehead divisions – disorders of 
the neurodynamics (fast exhaust, hard concentration, a lack of motivation 
for different activities; hard proceeding from one activity to the another); in 
the period from 6 to 7 years of age a distraction and inability for concentra-
tion on one activity is evident; around 12 years of age most evident are the 
symptoms for lower self-control, intellectual abilities, the speech does not 
execute the planned function; hard adaptation in new conditions.

Taking into consideration the specifics of the brain dysfunction and the pos-
sible age of beginning of the disorder, for each of the above stated syndromes the 
authors suggest corresponding models of stimulating and developing therapy, some 
of which are cooperative works with American specialists in the field children’s neu-
ropsychology (Sirotuk, 2003).

2. Diagnostic and therapy aspects
the above outlined theoretic-experimental works in the field of developmen-

tal children’s disorders neuropsychology have as a natural continuity the elabora-
tion and implementation of a great amount of diagnostic methods and therapy pro-
grams. It could be said, that the first attempts for neuropsychological diagnostics 
of children, do not differentiate on the whole from the methods of Luria, for the 
diagnostics in case of brain damage in adults. Nowadays, more often do the authors 
state the question concerning the need of age consideration and adaptation of the 
neuropsychological methods in cases concerning children.

It could be said, that on this stage the neuropsychological methods with di-
agnostic goal are applied basically for students with specific learning disabilities 
(Mattis, 1981; Lerner, 1993; Akhutina, 1998; Kornev, 1997). That is explained with 
the serious problems with which both the students themselves and their families 
and teachers collide. Over the several past years the interest of the specialists in 
the field of children’s neuropsychology grows, as well towards preschool age and 
its characteristic cases of language developmental disorders. As a contrast to the 
school age, the preschool age imposes greater specific and careful selection by the 
structure and contents layout of the diagnostic instruments. One of the reasons is 
the maximum expressed heterochronic in the functions development within the 
period of preschool age, which explains the differences in the psychic abilities of 
children with close age.

The last one said, leads to the thought that the objective neuropsychological 
diagnostic need a knowledge of the normal mechanism and stages in the develop-
ment of the gnosis, praxis and language functions in children, which on its own 
means an elaboration of age responding norms for them. That is a serious defiance 
for the researchers in that field, as far as it acquires accurate dosage of the tasks and 
the degree of assistance, as well as the adequate quantitative and qualitative assess-
ment criteria. Because of the fact, that the preschool age stems out with shorter 
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terms or formation and complication of the superior psychic functions, the dif-
ferentiating of the diagnostic instruments is to be done over short periods of age 
intervals (from a half to one year’s time). That, according to the author, is vital as for 
the diagnostic, likewise for the developmental children’s disorders therapy and for 
the needs of the education of children in norm. It is to be mentioned here, that the 
preschool age education is still not responding to the peculiarities of the brain onto-
genesis and the hemispheric specialization of the psychic functions. So, for instance, 
in the period 4 – 5 years of age it is actively worked on the formation of spatial ori-
entation “left-right” and sound analysis of words, although the morphofunctional 
basis for the processes is still not developed. The conformation of the contents of 
the educational work with the neuropsychological norm could lead to a maximum 
simulating and natural effect on the development, because the condition for a har-
mony connection between the brain morphogenesis and the character of the social 
impacts would be kept. 

With the same importance is the elaboration of discounting diagnostic cri-
teria in the frameworks of the category “specific disabilities in the language devel-
opment”, which will allow and objective separation of subgroups of children with 
different combination and severity of the symptoms. The gain is the elimination of 
the possible multiplying effect of the pathology in dysfunctions from the highest 
level of brain organization with diffusion picture. The usage of neuropsychological 
methods for diagnostic will allow the best description of the strong and weak zones 
in the structure of the gnosis, praxis and language functions in children. The last 
one mentioned is with a great importance for the correct elaboration of individual 
program for developing therapy. 

Broadly discussed in the children’s neuropsychology is the question concern-
ing what type of diagnostic is to be implemented for the developmental children’s 
disorders: topical (static) or functional. Here in this case are the opinions of the au-
thors different up to certain point, although the majority of theories are in favor of 
the usage of the functional diagnosis (Akhutina, 1998; Johnson, 1997). This type of 
diagnosis, often said to be a dynamic one, allows the dynamics of the development 
of the more complicated functions to be followed, and so the initial disorders to be 
separated from the secondary system dysfunctions, developing on their basis. This 
distinguishing has an attitude to the process of therapy, which has the largest effect 
when directed to the secondary dysfunctions. In the same time, as does Johnson 
states, the topical diagnosis in the children’s neuropsychology is extremely complex, 
basically impossible, because of the same fact of development and complexion of 
the children’s psychic. 

Smith (1997) points out, that the static neuropsychological for adults is inap-
propriate for explaining the psychic dysontogenesis in children. In order to confirm 
it, she describes cases of similar behavioral feature, in the bases of which are dif-
ferent in nature disordered mechanisms. All the same, the author states, that the 
dynamical neuropsychological approach more often is applied to motor, language 
and emotional disorders, whereas for the cognitive deficits more often is used the 

Neuropsychological Aspects of the Diagnostics and Therapy of the Language ...



44
static model. She does not accept the thesis, that the static model for adults is not 
applicable for understanding the children’s developmental disorders and supports 
its usage in combination with the dynamical approach. 

We recon, that in the borderlines of the neuropsychological analysis of the 
disorders in children’s language development, the most basic place is to be taken by 
the functional diagnosis. The explanation is connected to the complex systematic 
organization of the language function and its connections with various gnosis and 
praxis structures, which interact in a specific way and influence the age changes and 
the compensation of the language abilities of the child. 

Among the Russian authors nowadays does exist a detailed elaborated model 
for examination of the hemisphere specialization and an adapted model for neu-
ropsychological examination of children from 4 to 12 years of age (Semenovich, 
2002). An especially important place in the diagnostic model is taken by the exami-
nation of the spatial gnosis of children, as one of the complex types of gnosis, with 
a specific attitude towards the process of education. The big amount of tasks in this 
division is orientated towards the diagnostic of the cases of evident or with a hidden 
leftism, the frequency of which among the children’s population over the past sev-
eral tears drastically grows and reflects in way on the process of school education. 

A great interest represents the model of neuropsychologically orientated 
therapy for children developmental disorders, where stimulating the cognitive 
functioning methods (basically gnosis and language functions) are combined with 
such, connected with development of the motor functions and the different types of 
praxis. As a whole, in the base of the structure and contents of the model, stands the 
developmental game approach, which makes it universal for the different ages and 
guarantees achievement of high effect from the therapy.

3. Conclusion
Taking into consideration the specific place of the language in the psychic 

development of the child, the authors recons that the usage of similar neuropsycho-
logical approach in the therapy of children with disordered language development 
and its combining with some of the traditional logopedy methods, it would have a 
complex effect, because it would influence the as the language and speech abilities 
of the child, likewise the basis of its intellectual and motor development. That would 
allow a “distraction” of the logopedic influence from the narrow traditional frame-
works of the isolated disability and its leading towards the complex of secondary 
systematic dysfunctions. For all that becoming a fact a rise of the neuropsychologi-
cal competence of the logopedic specialists is needed, as well as a maximum inte-
gration of the neuropsychological approaches in the analysis and the therapy of the 
disorders in the children’s language and speech development. Broadly known is the 
fact, that over the last few years the state of the children’s language and speech dis-
orders is becoming more and more complex. The orientation of the mechanisms of 
the disorders, their diagnostic and adequate therapy is becoming possible through-
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out approaching of the positions and approaches of close scientific fields, like the 
logopedics and the neuropsychology.

We consider that the overview of the theoretic-applicable works in the field 
of children’s neuropsychology and their actuality for the logopedics of the children’s 
language disorders, will put the beginning of future discussions for integration of 
the two scientific fields, concerning the problems of the diagnostics and the therapy 
of the disorders in the children’s development. 
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ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА  
В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ

Анна Д. Георгиева

PROTECTION OF LIFE AND HEALTH OF CHILDREN  
IN CRITICAL SITUATIONS

Anna D. Georgieva

ABSTRACT: The problem of protecting the lives and health of children in criti-
cal situations has been of a significant relevance for years worldwide. There is a 
large percentage of children who are victims of various emergency situations due 
to lack of attention, failure to comply with certain rules, ignorance and lack of 
adequate preparedness.
KEYWORDS: preschool children, survival, emergency situations.

Проблемът за опазване живота и здравето на децата в критични ситу-
ации има своята значима актуалност години наред в световен мащаб. Голям 
процент от децата, станали жертва на различни бедствени ситуации, се дъл-
жи на невнимание, неспазване на определени правила, незнание и липса на 
адекватна готовност за действие в тях.

Предучилищната възраст предоставя оптимални условия за създаване 
на отношения и формиране на елементарни умения и добри двигателни на-
вици за безопасно поведение при сложни животозастрашаващи ситуации. В 
отпечатъка на „първите седем години“ намира място и такъв важен проблем, 
какъвто е проблемът за съхраняването на личността от бедствени ситуации в 
ежедневието – природни бедствия, промишлени аварии, военни конфликти, 
пътно-транспортни катастрофи, тероризъм и др.

Задачата на цялото общество и в частност на учебните заведения и ро-
дителите е да се осигури безопасна среда за активна дейност. Според Кон-
венцията за защита правата на детето и международната Харта за правата 
на човека, детската градина и училището са съпричастни към осигуряване 
на право на живот и благоприятна жизнена среда. Удовлетворяването на ин-
тереса на човека да се чувства в безопасност е удовлетворяване на неговите 
физиологични потребности, потребност от безопасност, потребност от соци-
ални връзки и потребност от самоактуализация.
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Мерките за защита и превантивна подготовка за посрещане на евенту-

ално бедствие определят по-малко разходи и усилия от спасителните действия 
и ликвидиране на тежките последици. Налага се търсенето на нови и усъвър-
шенстването на старите подходи при подготовката за защита при бедствия. 
Съществуващите специфични реалности дават своето отражение върху същ-
ността на подготовката и функциите за защита при кризисни ситуации. Това 
предопределя активното участие не само на учителите и административните 
ръководства, но и активното участие на самите деца във възпитателно-обра-
зователния процес по защита от бедствия.

Факторът образование при реализиране на готовността за адекватни 
действия в кризисни ситуации е все още на незадоволително равнище. С Ин-
струкция №2 от 5 юли 2004 г. се определят изискванията за подготовката и 
обучението на децата, педагогическия, административния и помощен пер-
сонал в детските градини за действия при възникване на бедствия, аварии, 
катастрофи и пожари.

Проблемът за оцеляването винаги е заемал централно място в битието 
на човека. Съхраняването на човешкия живот винаги е стоял в основата на 
всички негови дейности. Отделни учени считат, че е необходимо създаване на 
ново научно направление – теория и практика на оцеляването. 

Проблемът за оцеляването на човека и човешките общности е бил ви-
наги актуален, защото е свързан с техния живот и здраве. В ритъма на еже-
дневието в стандартните условия хората и институциите не обръщат особено 
внимание на този проблем. Когато в резултат на разрушително и унищожи-
телно въздействие на различни кризисни ситуации загинат стотици и хиляди 
хора, тогава на базата на голямата трагедия се правят анализи за нанесените 
щети и за масовата смърт. Търсят се причините, които рядко се разкриват. Не 
се отчитат нанесените тежки психически травми, които хората дълги години 
преживяват, последствията от ужаса, мъката по загиналите близки, матери-
алните щети. 

Оцеляването е вид човешка дейност, която се извършва в опасни ус-
ловия, при които са застрашени животът и здравето на човека и човешките 
общности. В стандартните условия опасността е минимална и тя не е директ-
но свързана с живота и здравето. Не се налагат активни действия за оцеля-
ване. В кризисни условия опасността е голяма. Човек, за да оцелее, от него се 
изискват активни действия, които се извършват при определени трудности. 
За да се разкрие по-пълно същността на оцеляването, е необходимо да се раз-
гледат кризисните ситуации.

В специализираната литература се разглеждат различни видове кри-
зисни условия като бедствия, извънредни ситуации, критични ситуации, 
проблемни ситуации, опасни условия, трудни условия и др. Всички тези яв-
ления в една или друга степен са свързани с опасността от загиване на хора, 
унищожаване на ценности, замърсяване и унищожаване на жизнената среда, 
нанасяне на големи материални щети и т.н. 

Анна Д. Георгиева
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Основният признак, който обединява всички видове ситуации и ус-

ловия, е екстремалността (екстремността). Понятието „екстремален (екс-
тремен)“ се разглежда като „краен, извънреден, изключителен“. В Речника 
на чуждите думи в българския език (2007) това понятие е определено като 
„краен, извънмерен“. Думата „краен“ има няколко значения, свързани с прос-
транството, времето и действията. Екстремалността съдържа всички тези 
характеристики. Думата „извънреден“ като друго значение на понятието „ек-
стремалност“ изразява нещо, което се появява извън определено време, ред 
и програма. Най-често тази дума се разглежда като извънредно положение, 
което се изразява във въвеждане в дадена страна при изключителни обстоя-
телства, като се допуска прилагане на специални мерки за поддържане на 
реда. Думата „изключителен“ като друго значение на екстремалността изра-
зява изключение от общите норми, проявява се в много висока степен и е 
необикновен. Другата дума „извънмерен“, изразяващ екстремалността, оп-
ределя извън мярката, който е по-голям от допустимия размер, прекомерен. 
Всички тези думи в двата речника, определящи съдържанието на понятието 
„екстремалност“, са показател за сложната му структура.

Едно от най-задълбочените изследвания за същността на екстремал-
ността е на М. Магомед – Эминов (2008). Според автора всекидневният мо-
дус на битието се разглежда като начин на битието на човека в условия на 
преход на небитието в битието, на смъртта в живота. В този смисъл екстре-
малността се определя не като свойство на интензивност, а онтологически 
като закономерност на битието на личността да преодолява небитието, като 
способност на личността животът да побеждава смъртта. Тази концепция 
до голяма степен разкрива същността на екстремалността. М. Магомед  – 
Эминов разглежда екстремалността като проявление при различните яв-
ления стрес, травми, катастрофална и некатастрофална екстремност, като 
краен феномен и др.

Екстремалността се определя като обект-субектно явление, при което 
от една страна съществува реална опасност за здравето и живота на човека, а 
от друга – субективно възприемане на опасността. 

Екстремалността се разглежда като величина, характеризираща про-
цес, състояние или структура, която има крайно значение.

При анализа на различните схващания за екстремалността най-често 
тя се свързва с условията, ситуациите. При интерпретацията на екстрема в 
обект-субектните отношения, условията са основният фактор, изискващ ак-
тивни действия за адаптацията на човека към средата и неговото оцеляване. 
В реалната среда се проявяват много условия, които имат определени изиск-
вания към дейността на човека и човешките общности. 

Понятието „ситуация“ се въвежда в различни области на науката в края 
на XIX в. То се обогатява и се включва в речника на много езици. Ситуацията 
като богат термин придобива интернационално значение. Етимологията на 
понятието „ситуация“ е богата. То не само не изчезва от езика на много наро-
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ди, но обогатява съдържанието си и заема значимо място в научното търсене 
на закономерности в природата, обществото и личността. 

За база на научно анализиране на ситуацията приемаме схващането на 
Г. Йолов (1973) за това понятие. Авторът разглежда ситуацията като „обек-
тивна реална проява на определен комплекс от условия на природната и об-
ществената среда, която изисква отношение и участие на оказалите се в нея 
личности“. Г. Йолов обогатява теорията за ситуациите, като включва в съдър-
жанието ѝ природната и обществената среда. В съдържанието на ситуацията 
авторът разглежда външната среда.

Оцеляването на човека в различните критични ситуации е най-значи-
мо за неговото битие. В научната литература все още не се отделя достатъчно 
внимание на този жизненоважен проблем. Практиката на оцеляването не е 
от приоритетите и на институциите. Не се отчитат трайните отрицателни по-
следици на преживения ужас и мъката по загиналите. Не може да се открие 
разумно обяснение на отделянето на много средства за шумни мероприятия 
с голяма реклама и активно участие на медиите, които понякога нямат не-
обходимия възпитателен ефект, а в същото време много скромно се говори 
за оцеляването. Известно е, че учениците и студентите не са подготвени да 
оцеляват при бедствия и кризи. Много голяма част от учителите нямат необ-
ходимата подготовка за обучение на учениците за действия при бедствията, 
най-типични за даден регион. Обикновеният гражданин също няма готов-
ност за оцеляване в критични ситуации. Необходимо е да се търсят надеждни 
пътища за целенасочена подготовка за оцеляване на учащите се, както и на 
всички граждани при различни критични ситуации. На базата на различни 
проучвания е установено, че от всички загинали по света от стихийни бед-
ствия повече от 60% са от страни с ниско ниво на социално развитие, а в 
страни с високо развитие – 2%.

Проблемът за оцеляването на отделния човек и човешките общности в 
различните кризисни ситуации става все по-актуален. Запазването на живо-
та и здравето е основна задача на всеки човек и институция. При един кратък 
преглед на тежките заболявания и смъртта на много хора се вижда, че основ-
ната причина е тяхната недостатъчна подготовка ефективно да реагират при 
кризисни ситуации. Те нямат формирана адекватна готовност за оцеляване в 
ситуациите с висока степен на опасност и трудност. Тъй като появата на екс-
тремите на ситуациите е неопределена и непредвидима, хората най-често не 
са в състояние да реагират и обикновено стават жертва. Хората, които имат 
формирана готовност за действия в критични ситуации, оцеляват. 

Най-често срещаните кризисни ситуации са стихийните бедствия зе-
метръси, пожари, наводнения, силни ветрове, пътно-транспортни произ-
шествия и др. Рядко, но с много силно разрушително въздействие са ядрените 
катастрофи, войните, тероризмът и др.

Формирането на готовност за оцеляване в кризисни ситуации е най-
важното условие за запазване живота и здравето на хората. Известно е, че 
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в страните, където социалното им развитие е на ниско ниво, при стихийни 
бедствия хората загиват повече от 46 пъти в сравнение със страни с високо 
социално развитие, а в страните със средно социално развитие – 7,26 пъти. 
Нивото на социалното развитие е непосредствено свързано със степента на 
готовност за оцеляване в кризисни ситуации. В тези страни системно се про-
вежда подготовка на населението за действие при различни стихийни бед-
ствия. 

Най-уязвими на въздействие на екстремалните ситуации са подраства-
щите. Съществуват възможности за тяхната подготовка в процеса на обуче-
нието им в часовете по физическо възпитание и в тренировките по избрания 
вид спорт, както и обучение по всички образователни направления в детска-
та градина. В съдържанието на учебните занятия по физическо възпитание 
и тренировките се включват отделни действия при внезапно „възникнала“ 
екстремална ситуация. Тези определени действия се планират, в резултат на 
което се формира адекватна готовност за оцеляване на ученици при различни 
екстремални ситуации и се подобрява тяхната психическа и физическа рабо-
тоспособност.

Човекът като продукт на природната и социална среда зависи от въз-
можностите си за активна адаптация към динамиката на структурните про-
мени. Неговите индивидуални жизнено определящи особености се проявя-
ват в дадена ситуация.

Понятието ситуация се използва в различните области на научното 
познание. Обикновено се разглежда като „положение, комплекс от условия, 
обективни обстоятелства и субективни изисквания, които ангажират човеш-
ката личност и стимулират активността ѝ“ / 89 /. Обективните реалности на 
ситуацията в едни случаи я определят като „явление“ на единството на човека 
и околната среда, а в други тя се разглежда като „инструкция“, според която 
индивидът трябва да действа.

Известни са различни видове ситуации – стандартни, сложни, екстрем-
ни, критични и послекритични. Тази класификация дава възможност за по-
пълно изучаване на ситуациите. Ситуациите се възприемат от хората субек-
тивно, в зависимост от тяхната подготовка. Екстремалността на ситуациите 
като обективен критерий се оценява различно от отделните хора. Тези, които 
имат формирана висока готовност за действия в ситуации с голям екстрем, 
реагират адекватно, а хората с ниска готовност за действия реагират неадек-
ватно или не реагират. Ето защо е необходима целенасочена подготовка за 
формиране на адекватна готовност за действия при екстремни и критични 
ситуации. За правилната организация на тази подготовка е необходимо тър-
сене на подходи за разкриване същността на сложните, екстремните и кри-
тичните ситуации в единство като екстремални ситуации, които се определят 
от степента на екстремалността на ситуациите. 

Опазване живота и здравето на децата в критични ситуации
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ЗА РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ТАНЦИ  
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Анна Й. Атанасова

ON THE ROLE OF BULGARIAN FOLK DANCES  
IN KINDERGARDEN

Anna Y. Atanasova

ABSTRACT: The article is focused on the role of Bulgarian folk dances in kin-
dergarten – how they affect the physical and emotional condition especially on 
children, but on teachers as well. It is also about the advantages of Bulgarian folk 
dances over other dances.
KEYWORDS: Bulgarian folk dances, kindergarten, children, music.

Бих искала да насоча вниманието към един по-различен проблем в дет-
ската градина, а именно – ролята на народните танци за малките деца. Танцът 
е основно изразно средство от зората на човечеството. Основният замисъл 
на музиката и танца е да въздействат на хората, като предават общочовешки 
послания, но всеки ги разбира по свой уникален начин. Често пъти за мла-
дите родители по-модерно и престижно е децата им да се занимават с балет, 
латино или модерни танци или да са мажоретки. Не отричам ползата от тях, 
но според мен те са за деца с изявен талант – не всяко дете може да е бале-
тист или латино танцьор. Българските народни танци остават малко встра-
ни, затова считам, че е добра идея да се въведат както в училище, така и в 
детските градини (може би не като задължителен предмет, но е желателно да 
присъстват в програмата). Народните танци могат да бъдат и едно по-евти-
но удоволствие. Не всеки родител може да си позволи да плаща за учител по 
народни танци в детска градина. Народната музика може да се изпълнява по 
различен начин – телевизия, касетофон или интернет, като по този начин се 
спестят финансови средства. Нещо, което в днешно време е особено важно. 
Стъпките пък могат да се показват както от учителя (ако ги знае), така и от 
видео уроци, които са качени на свободен достъп в интернет.

Трудно е да се каже кога са възникнали българските народни танци. Те 
носят духа на нашите предци, на нашите баби и дядовци, носят българската 
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ни идентичност. Мнозина изследователи са се занимавали с техните произ-
ход, същност и отделни елементи. Твърди се, че в българските народни тан-
ци е закодирана магическа сила, тъй като традиционно те се играят в кръг – 
всички са хванати за ръце и следват еднакъв ритъм. В центъра е гайдарят или 
друг музикант. Според някои това описва хармоничното движение на плане-
тите около Слънцето. Чрез народните танци децата ще научат нещо ново, ще 
им се привлече вниманието към по-различната ритмична музика и народни 
инструменти – гайда, тъпан, кавал, гъдулка, дудуче и др. (най-добре би било 
да видят ръчно изработени инструменти наживо). Пъстрите носии, везани на 
ръка, ще възпитат у тях естетическа наслада. Тази магия от пъстрота на звуци 
и цветове ще ги направи по-спокойни, за да могат да възприемат по-леко за-
дачите си в детската градина.

Българските танци имат оздравителен характер и са много полезни за 
доброто физическо състояние на децата. В последно време се наблюдава дос-
та висок ръст на гръбначни изкривявания. Децата нямат много движения, 
вкъщи мама и татко им пускат телевизора или им дават таблета и децата за-
емат неправилна поза, а в градината също имат малко физическа активност: 
сутрешна гимнастика за 15 минути (а всъщност това рядко се спазва); ако е 
хубаво времето, има игра на двора за около 30 – 40 минути, а ако е лошо, игра-
та вътре в групата е сведена до минимум (защото „в занималнята не се тича“). 
Два пъти в седмицата има и регламентирани ситуации от по 20 – 25 минути 
(това се отнася за 4 – 5-годишните деца). В това време, например, може да се 
заиграе и едно хоро. Слабите деца са с неукрепнали мускули около гръбнака 
и оттам настъпва гръбначното изкривяване. 

Народните танци помагат по-лесно да се възприеме даден материал, да 
мислят по-бързо, паметта е по-концентрирана, въображението – по-развито. 
Ценни са също и за укрепване мускулите на децата, за добра и правилна стой-
ка на тялото, защото тези танци се играят с изправени глава и тяло, участ-
ват ръцете и краката. Разбира се, че всеки танц ще е съобразен с възрастта 
на децата. За най-малките ще са леки, бавни, като може да се включи и една 
по-бърза ръченица, за по-големите също може да се направят по-елементар-
ни комбинации. Така чрез хорàта ще се формират физиологичните кривини 
на гръбначния стълб, ще укрепне сводът на ходилото, ще се развиват всички 
мускули (на тялото, краката, ръцете, китките, пръстите, дихателните мускули 
и др.). Освен всичко това след народните танци организмът изпитва глад – 
така децата ще имат апетит и ще си изяждат всичко, ако е преди обяд или 
преди следобедна закуска. 

Народните хорà имат и възпитателни задачи, защото изграждат тру-
дови навици: да се подредят, да няма груби действия, думи или постъпки. 
От малки трябва да ги възпитаваме на обич, уважение и толерантност към 
другия, а народните танци могат чудесно да изпълнят тази задача. Български 
народни танци могат да се преподават и в детски градини от смесени райони 
(разбира се, със съгласието на родителите), тъй като танцът е универсално 
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средство за изразяване, но специфично българските танци биха помогнали 
на малцинствата за по-лесната им интеграция в обществото.

Народните танци не трябва да се включват само по време на търже-
ства, например за Коледа (момченцата да танцуват коледарчета) или за Ла-
заруването (момиченцата да танцуват лазарки). Хорàта могат да се играят и 
за сутрешна гимнастика или дори в педагогическата ситуация по математика 
(да се учат да броят или тактуват), но и да придобият музикална култура. 
Казват, че за да си изберат децата професия, те трябва да я видят и опознаят. 
По този начин ще разберат за какво служи и дали ще я работят с удоволст-
вие. Съгласна съм с това мнение – народните песни и танци от удоволствие 
и наслада могат да се превърнат и в бъдеща професия. Така може някое дете 
да продължи да се занимава с народно пеене, народни танци или свирене на 
народен инструмент.

Народните музика и танци помагат и на учителя. Той става по-весел, 
психически се разтоварва, работата спори и за децата, и за преподавателя. 
Когато децата станат по-шумни, по-разконцентрирани по време на занятия, 
вместо наказания и забележки може да станат и да тропнат едно хорце, да се 
разведрят и да продължат с педагогическата ситуация. Независимо как слу-
шат музика децата – на компютър, на касетофон, на акордеон или пиано, тя ги 
грабва, стараят се всички да покажат чувства и вълнения от музиката. Няма 
значение дали танцуват в точния ритъм, всяко показва емоцията си по свой 
начин, но се вижда, че им е интересно, че се веселят и забавляват. Разбира се, 
най-добре би било да видят истински народни инструменти. Това може да 
стане с покани от музикално училище, ако има в града, селото или от читали-
щата. Почти във всяко читалище се съхраняват народни носии или някакъв 
народен инструмент. 

Разнообразието, различността от музика и ритми в българската на-
родна музика са „ядката“ на народното творчеството. Северняшки, шопски, 
тракийски, добруджански, македонски или родопски мелодии показват каква 
широка душа има българинът. Това богато творчество ни е съхранило през 
всичките ни векове на съществуване. Дори и в много тежки моменти, когато 
българският народ няма собствена държава, а е част от друга (например, Ос-
манската империя), народът ни се е веселил, гайда е свирила в кръчмата, вили 
са се кръшни хора на мегдана. Тази култура трябва да възпитаваме у малките 
деца, за да може и в бъдеще да я носят в себе си, тачат и да са гордеят, че са 
българи. Българските хорà покриват всички цели и задачи от образовател-
но направление „Физическа култура“. То също много помага за физическото 
израстване на децата, но танците внасят повече радост и успокоение, докато 
физическите игри носят духа на победителя (при танците няма победител и 
победен, там всички се веселят).

Днес живеем в свят на масовизация и глобализация. Народните танци 
са начин да се запази българската ни идентичност, като в същото време по-
магат за физическото и емоционалното укрепване на децата. Те перфектно 
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се вписват в девиза на Европейския съюз „единни в многообразието“. Ние, 
бъдещи и настоящи учители, сме длъжни да запазим и опазваме народните 
ни песни, танци и обичаи, да възпитаваме У малките деца любов и уважение 
към тях. Вече има много самодейни състави, в почти всяко читалище има 
колективи от най-малките до най-големите. Българите зад граница също си 
съставят групи за народни танци. Нищо друго не може да пресъздаде праз-
ника на хората както музиката. Тя ги изтръгва от еднообразното ежедневие и 
ги дарява с жизнерадостни ритми, за да се отърсят от тревогите. С народните 
танци децата ни ще растат здрави, жизнени и ученолюбиви. 
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ИНОВАЦИИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНИКИ, 
МАТЕРИАЛИ И ЕТАПИ НА ИЗРАБОТКА  
НА ИКОНОПИСНО КОПИЕ В ЧАСОВЕТЕ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Анна Ласкарова-Иванова

INNOVATIONS IN THE USE OF TECHNIQUES, 
MATERIALS AND WORK PHASES OF AN 

ICONOGRAPHICAL REPRODUCTION IN ART CLASSES
Anna Laskarova-Ivanova

ABSTRACT: The publication is dedicated to the use of contemporary techniques 
and materials in the icon painting construction of religious characters with an 
educational purpose. This research is based on the entering of new and accessible 
materials, which make the creative process easier and at the same time the mil-
lenary tradition and technological skills are reserved during the making of the 
icon reproduction.
KEYWORDS: canon, technology, materials, iconography, acrylic.

Основна задача на обучението по иконопис в часовете по изобрази-
телно изкуство е опознаване на изобразителното ни наследство, натрупване 
знания и умения в областта на ортодоксалното изобразително изкуство, за-
познаване с православния изобразителен канон, техниката и технологията на 
иконописта. 

Иконописта е благодатна за използване в учебния процес, поради лесно 
достъпните материали и плоскостно-декоративният ѝ характер.

Технологията на живописния процес и материалите, използвани при 
изработка на съвременната икона по време на учебни занятия, включват по-
вечето познати процеси, използвани от зографите през предходните епохи. 
Съвременната иконопис е тясно свързана с иконографския канон и установе-
ната от него последователност в изработката на иконите. От друга страна кла-
сическата темперна техника, характерна за старата иконопис, отстъпва място 
на съвременните материали като акварелни бои, фабрична темперна боя или 
яйчна темпера, акрилни, маслени бои, акрилни лепила, грундове и лакове.
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Изграждането на иконата е многослойно, като включва следните тех-

нически процеси: подготовка на основата (дъската); полагане на изолиращ 
слой, подготвяне на грунд и грундиране; нанасяне на подготвената рисунка 
с помощта на копирка; полагане на лепила и залепяне на варака; поетапно 
живописно изграждане; нанасяне на лаково покритие; обработка на гърба на 
дъската (оцветяване, състаряване, запечатване);

Подготовка на основата (дъската): за основа на иконата се подбира под-
ходяща дъска от добре изсъхнала дървесина. Формата и големината са зави-
сими от избраното изображение за иконописване. Най-подходящ материал е 
липата. Малките по размери иконни дъски се изработват обикновено от една 
дъска, чиято дебелина не е по-малка от 2,5 см. В този случай не е необходимо 
поставянето на кошаци. При по-големите по размери дъски се налага използ-
ването на стабилизиращи устройства като например дюбели (фиг. 1), кошаци 
(фиг. 2), вложки (фиг.3), лястовичи опашки, положени накладки, лепила и др. 

 
 (фиг. 1)           (фиг. 2)          (фиг.3)

Такива готови дъски могат да бъдат закупени от специализиран мага-
зин или да се поръчат за изработка от майстор дърводелец.

Полагане на изолиращ слой, подготвяне на грунд и грундиране: първо-
начално повърхността на дъската, върху която ще рисуваме, се издрасква с 
остър предмет (пергел, игла, макетен нож) в двете посоки по диагонал. При-
готвя се лепилен разтвор в повечето случаи от туткал и вода (в съотношение 
1:10), който се втрива с четка, докато, е топъл. За учебна дейност по благодат-
ни за използване са лепило и грунд на акрилна основа. Предимствата са по-
бързото съхнене на материалите и здравината на получения грунд. В случая 
може да се използва поливинил ацетатно лепило С 200 разредено в съотно-
шение 1:1 с вода. Този разтвор се полага като изолиращ слой върху дъската, в 
него се потапя изрязаното с по-голям от дъската размер парче памучен плат 
(тензух или марля), след което се опъва добре върху плоскостта, като от цен-
търа към периферията се отстранява излишното лепило и въздух. Оставя се 
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да изсъхне добре и ако е необходимо се минава втори път с подготвения вече 
лепилен разтвор.

Грундът (левкас) представлява свръзката между дъската и живописния 
слой, който в същото време не допуска проникване на боите в основата. В съ-
временната технология най-широко използван е полумасленият грунд, който 
може да се закупи готов от специализирани магазини. Може да бъде направен 
такъв от лепилен разтвор, приготвен от туткал (кожен, рибен или заешки) и 
вода в съотношение 1:10, 1обемна част винервайс, 1 обемна част цинквайс, 
1/3 обемна част ленено масло (ленен безир). Разбърква се на водна баня, като 
след като се отстрани от котлона леко се сгъстява. Така приготвеният грунд 
се нанася на лицевата страна на дъската с помощта на широка четка. Първите 
един-два слоя, грунд се втриват много добре в залепената марля. Нанасят се 
седем-девет слоя като всеки следващ трябва да е на кръст на долния (редуват 
се вертикално с хоризонтално нанасяне). Всеки един предходен слой трябва 
да е изсъхнал напълно преди нанасянето на следващия. 

Акрилният грунд е сравнително нова техника, подходяща за учебна 
цел. Характерен е с по-лесното си изпълнение, изключителна здравина и 
устойчивост във времето. Приготвя се от 1 обемна част поливинилацетатно 
лепило С 200, 1 обемна част вода и 1 обемна част винервайс. При него не е 
необходима топлинна обработка за по-добро смесване на използваните мате-
риали. Нанасят се максимум 3–5 слоя, като всеки от тях преди нанасянето на 
следващия трябва добре да е изсъхнал. След привършване на грундирането 
дъската се оставя да изсъхне два-три дни преди да се премине към полиране 
на повърхността ѝ. Последното се осъществява с помощта на фина шкурка до 
получаване на идеално гладка повърхност.

Нанасяне на подготвената рисунка с помощта на копирка (фиг. 4): осъ-
ществява се чрез прехвърляне на нарисувано или откопирано изображение с 
помощта на индиго. Друг вариант е гърба на рисунката да се покрие с въглен, 
сангин, креда или много мек молив за рисуване (напр. В5). Рисунката се по-
ставя върху повърхността на дъската с лицето нагоре, повтарят се линиите и 
по този начин се откопира контурната рисунка върху грунда. Ако се наложи, 
се нанасят корекции с молив и гума. Следва издраскване с пергел или друг 
остър предмет (игла, макетен нож), така че да останат фини линии (улеи) по 
повърхността на грунда, наречени „графи“. Това се прави с цел да се съхрани 
контура на изображението по време на нанасяне на живописните слоеве. 

Полагане на лепила и залепяне на варака: при изписване на учебно ко-
пие на икона се използва златно или сребърно печатарско фолио, шлак метал 
или готов течен варак. Повърхностите на иконата, върху които ще се полага 
златото, предварително се оцветяват с подложки от темперна боя в цвят чер-
вена охра. Върху така подготвената основа се пристъпва към нанасяне на ле-
пилото (миксион, лепило за метално фолио, С 200, лак за дърво или др.), като 
се внимава да покрие само тези площи, върху които ще се нанася варакът. 
Посочените лепила след нанасяне трябва да се оставят леко да засъхнат преди 
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да се нанесе позлатата. Листчетата злато трябва да се залепят много плътно, 
така че да не остават мехурчета въздух и да се оставят така до пълното из-
съхване на лепилото. След няколко часа фолиото се отстранява и златното 
покритие остава върху определения участък. На местата, където златото не се 
е залепило се нанася отново слой лепило, след което варак и така до плътното 
покриване на петното. 

По-лесен и бърз вариант за залепяне на варак е да се използват варак и 
лепило за варак. 

Поетапно живописно изграждане: техниката на живописно изграждане 
в основата си представлява следване на традиционните правила и конструк-
тивни особености. В живописния процес се запазва традиционната струк-
турна особеност, при която върху тъмни подложки се нанасят по-светли то-
налности. С постепенно добавяне на бяла боя се получават по-светли тонове, 
които се нанасят няколкократно върху подложките. Накрая живописното 
изграждане се приключва с т.нар. „бликове“ с чисто бяла боя. Така се постига 
изсветляване и пластично изграждане на светлосянката и гънките по дрехи-
те. Друг начин на живописно изграждане е щриховането, което може да се 
комбинира с поетапното изсветляване. 

Първоначално се полагат тоновете на петната с по-голяма площ (фон, 
декоративни елементи, драперии), следва детайлно изграждане на дрехите, 
лицата, ръцете.

 
(фиг. 4)                                         (фиг. 5)
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Новост представляват използваните акварелни и акрилни бои, както 

и комбинирането им с яйчна темпера. За разреждане на темперната боя (ак-
варела) се използва яйчна емулсия, която се приготвя от един жълтък добре 
подсушен от белтъка, след което се отделя ципата му. Обемът на жълтъка е 
около 1/3 от обема на цялото съдържание на яйцето. Към него се прибавя 2/3 
бира или 1/3 вода и 1/3 оцет с няколко капки ферниз. 

Лицето е най-важната част от иконата и трябва много прецизно да бъде 
изписано. Тук отново живописното изграждане е от тъмно към светло, като 
преходите се правят постепенно. Очите, веждите, устните и косите се правят 
последни. Зениците се нанасят с тъмнокафява боя, а от двете страни на ириса 
се изграждат бликове.

При акрилната техника вместо яйчна емулсия се използват медиуми за 
акрилни бои, а при маслените бои – фернизи, уайт спирт, балсамово терпен-
тиново масло в съчетание със сикатив.

След приключване на живописното изграждане на иконата се извърш-
ва оконтуряване на формите с по-тъмна от локалния тон тъмнокафява боя и 
се поставят надписите. Преминава се към оцветяване на рамката, като между 
нея и живописния слой на иконата с много тънка, кръгла четка с остър връх 
се нанася тънка линия с бял цвят, която допълнително рамкира и придава 
завършен вид на иконата (фиг. 5).
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ТЕХНИКИ ЗА СЕНЗОРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ДЕЦА 
СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Антоанета Д. Тодоранова, Снежана Ст. Велева

TECHNIQUES FOR SENSORY IMPACT ON CHILDREN 
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Antoaneta D. Todoranova, Snezhana St.Veleva

ABSTRACT: A large number of children with special educational needs suffer 
from sensory perception and sensory processing disorders. The results from the 
work towards the improvement of their overall neuropsychological development 
are adequate and developing when specialists use a wide range of methods and 
techniques for impact, corresponding to the degree and intensity of the sensory 
deficits.
KEYWORDS: sensory integrative dysfunction (sensory processing disorder); sen-
sory impact; children with special educational needs.

Днес се приема, че основната разлика между норма и нарушение не се 
състои толкова във формалните критерии и показатели, колкото в специфич-
ните и индивидуалните потребности на личността.

При идентифицирането на децата със специални образователни по-
требности се използват два основни модела – медицински и образователен.

Определено може да се каже, че медицинският принадлежи на минало-
то. Този модел вкарва детето в строго определени рамки, прикачва към него 
наименования и термини, които го етикират и сегрегират. Подобни етикети 
пречат на обществото не само да приеме тези деца, но и не съдействат за из-
граждането на положително отношение към тях. Тоталното влияние на този 
модел у нас поддържаше в продължение на много години специални училища 
и други затворени институции като единствена алтернатива за тяхното обуче-
ние и възпитание.

През 1968 година специалистите за първи път отхвърлят поставените 
етикети на децата с увреждания и се обявяват против медицинския категори-
ален модел. Сега е необходимо не само да се разделим със старата термино-
логия, но и коренно да променим подхода към идентифицирането на децата 
с увреждания. Според тази теория обикновеното масово училище трябва да 
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бъде отворено за всички деца, независимо дали имат или нямат увреждане. 
Тук се използва само една обща категория деца с трудности в обучението. Ня-
кои български автори използват понятието обучителни трудности (Матанова, 
1994). Чейсти и Фрайл (1993), смятат че едно дете има трудности в обучението 
(обучителни трудности), когато неговите проблеми в училище са различни от 
проблемите на връстниците му.

Идентифицирането на децата със специални образователни потребно-
сти чрез образователния модел преодолява тяхното строго категоризиране. В 
основата на този модел „е поставено не нарушението и последиците от него, 
а личността на детето и нейните потребности“ [3:135]. От друга страна отдел-
ните клонове на специалната педагогика, макар и условно, се съобразяват с 
различните групи деца, страдащи от едно и също увреждане.

Приема се, че със специални образователни потребности са децата, 
които не се справят с приетия в масовото училище образователен минимум и 
причината за това е наличието на едно от следните увреждания:

• интелектуална недостатъчност;
• физическо увреждане;
• сензорно увреждане;
• езиково говорно нарушение
• множество увреждания.
Класифицирането на децата със специални образователни потребности 

е определено в Правилника за прилагане на народната просвета и Наредба № 1 
от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни 
потребности и/или с хронични заболявания и Международната класифика-
ция на болестите (МКБ 10). Специални образователни потребности могат да 
имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си поради:

• Сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух);
• Физически увреждания;
• Умствена изостаналост;
• Езиково-говорни нарушения;
• Специфични обучителни трудности;
• Емоционални или поведенчески;
• Нарушения на общуването или комуникацията;
• Хронични заболявания, които водят до специални образователни по-

требности;
• Множество увреждания.
Според Доклад на страните относно равнопоставеността в образование-

то и възможностите за обучение на младите хора с увреждания на Академич-
на мрежа на Европейските експерти в областта на уврежданията (Academic 
Network of European Disability experts – ANED), броят у нас на децата със спе-
циални образователни потребности, посещаващи масови детски градини и 
училища, през 2008 година в процентно отношение спрямо всички деца е бил 
5,6%, а през 2013 година достига до 9,7%.

Техники за сензорно въздействие при деца със специални образователни потребности
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Психологическата оценка на интегрираните деца със специални обра-

зователни потребности отчита, че 70% от тях са с нарушения в сензорните 
възприятия.

Сензорно-интегративната дисфункция (SID) е неврологично наруше-
ние, изразяващо се в неспособност на мозъка да обединява и интегрира опре-
делена информация, получена от петте основни сензорни системи, които от-
говарят за зрението, слуха, обонянието, вкуса, температурата, болката, позата 
и движението на тялото. Мозъкът създава обща картина на тази информация 
с цел тялото да разпознава и да реагира адекватно на околната среда. Същест-
вуващата връзка между поведението на тялото и дейността на мозъка се нари-
ча сензорна интеграция (SI). Тя е от голямо значение за ученето и поведение-
то на детето. Децата със специални образователни потребности, които имат 
дисфункция на сензорната интеграция, не могат да отговарят на определена 
сензорна информация чрез планиране и организиране на това, което трябва 
да се извърши по правилен и автоматичен начин. Твърде често те използват 
примитивни техники или реагират по най-неподходящия начин в определена 
ситуация.

Неврологичната дезорганизация, водеща до (SID), настъпва по три раз-
лични начина.

1. Мозъкът не получава съобщения поради нарушена връзка в неврон-
ните клетки.

2. Сензорните съобщения се получават непоследователно и са непостоянни.
3. Сензорните съобщения се получават последователно, но не са свърза-

ни правилно с други сензорни съобщения.
Когато мозъкът преработва слабо сензорните съобщения, резултатът е 

неефективна моторика, език или емоционална продукция.
Според Международната сензорна Интеграция, дружество с идеална 

цел, ангажирано с въздействието на сензорно-интегративните проблеми вър-
ху живота на хората, симптомите на SID са следните:

• Свръхчувствителност към допир, движение, зрение или слух;
• Понижена чувствителност към допир, движение, зрение или слух;
• Затруднения в осъществяването на преходи от една ситуация към 

друга;
• Склонност към бързо разконцентриране и ограничен контрол на 

вниманието;
• Ниво на енергичност, което е необичайно високо или необичайно ниска;
• Наличие на емоционални или социални проблеми;
• Трудно заучаване на нови движения;
• Забавяне в развитието на речта, езика или моторните умения;
• Физическа непохватност или очевидна невнимателност;
• Импулсивност и липса на самоконтрол;
• Неспособност за отпускане или успокояване;
• Слаба аз-представа и слабо развит усет за тялото.
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SID най-силно се проявява при децата с аутизъм, с хиперактивност и 

дефицит на вниманието, при децата със специфични обучителни труднос-
ти. Оценката на способностите на детето със специални образователни по-
требности за сензорна интеграция (SI) се състои едновременно от стандар-
тизирано тестване и структурирани наблюдения на отговорите на сензорна 
стимулация, наблюдение на стойката, позата, равновесието, координацията и 
движението на крайниците и очите. Тестовите резултати и отчетените данни, 
заедно с информацията от родителите и другите специалисти, внимателно се 
анализират от терапевта. Въз основа на тях той организира своята терапия и 
препоръките към семейството. Подходите за работа при деца с различни де-
фицити в сензорните възприятия са съответни на нарушението.

Децата с нарушени слухови усещания могат да изглеждат като деца с ор-
ганично нарушение на слуха, тъй като проговарят със закъснение или изобщо 
не проговарят, не реагират на повикване, не изпълняват инструкции, не раз-
бират, говорят неправилно. Ако чувствителността към звуците е усилена, то 
детето се чувства изключително напрегнато в шумна среда, запушва си ушите 
при силни звуци и реагира с хипермобилност или емоционално раздразнение. 
При понижена чувствителност то не обича тишината, усилва звука на телеви-
зор, радио, само създава шумове като удря предмети, тропа с крака и т. н.

Подходящи техники за развиване на слуховите възприятия в работата с 
деца със специални образователни потребности са: определяне източника на 
звука; различаване на близки звуци и фонеми; спазване на ритъм; обучение на 
музикален инструмент; фонетична ритмика; слушане на релаксираща музика 
и природни звуци. При използването на тези техники се дава възможност на 
детето само да регулира силата на звука.

Децата, които имат нарушение в зрителните възприятия, често изпитват 
непоносимост към светлина, не могат да се концентрират в много шумна сре-
да с изобилие на играчки или предмети, трудно прехвърлят вниманието си от 
един предмет на друг. Затрудняват се при ориентиране в пространството, в ла-
биринти, на листа или училищната дъска, при изрязване на линии, апликира-
не. Не могат да откриват предмет сред други, да строят и сглобяват по еталон. 
Възможно е да имат проблеми с различаването на букви, да реагират неадек-
ватно на мимиката и поведението на другите, заради трудности в правилното 
преработване на зрителната информация. Подходящи техники за развиване 
на зрителните възприятия са; работа с пластелин, конструктори, рисуване с 
пръсти, с четка или върху огледало с пяна за бръснене, оцветяване, проследя-
ване на лабиринти, скрити картини, откриване на разлики, графични задачи. 
В работата при деца с нарушена зрителна стимулация е необходимо средата да 
бъде с релаксиращи цветове и по възможност с малко зрителни дразнители.

При децата със специални образователни потребности, които имат сензор-
на дисфункция, е значително нарушена вестибуларната система. Такива деца из-
питват нужда да се движат постоянно, не чувстват умора, изглеждат безстрашни, 
могат да се въртят продължително време, без да нарушат равновесието си, използ-
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ват и двете си ръце за еднакви действия, без да проявяват сръчност или ловкост, 
изглеждат тромави и неориентирани, често играят легнали или при дейности на 
маса лягат върху ръката си, закъснява определянето на водеща ръка. Подходящи 
идеи за обогатяване на двигателния опит на тези деца са ежедневни подвижни 
игри със скачане, люлеене, пързаляне, активни упражнение с топка, въже, плу-
ване, гребане, свирене на музикални инструменти, действия със затворени очи. 

Друг вид сензорно интегративно нарушение е на проприоцептивната 
система. Проприоцепцията свързваме с информация за мускулите и стави-
те, която е отговорна за двигателния контрол и планирането на движението, 
контролира положението на тялото в пространството, силата и посоката на 
движенията. При нарушенията ѝ се наблюдават некоординирани движения, 
тромавост и непохватност, често блъскане в хора или предмети, трудно са-
мообслужване (хранене, обличане, събличане, миене), несъобразена сила на 
движенията, лоши графични умения. Препоръчват се: игри с въже, с топка, с 
ластици, с големи модули; имитиране на движения; раздробяване движението 
на възможно най-малки елементи; обогатяване на двигателния опит, тренира-
не на самостоятелност и ежедневни умения; онагледяване и вербално описа-
ние на извършваните движения.

Брейн Джим е ефективна и резултатна методика за работа при деца с на-
рушена сензорна интеграция. Системата се състои от 26 несложни двигателни 
упражнения, разделени в няколко групи. Гимнастиката е интересна и увлека-
телна за децата, особено когато е под съпровода на приятна и ритмична музи-
ка. Полезна е за всички деца за стимулиране развитието на мозъка, подобря-
ване на паметта и облекчаване на процеса на учене. Особено препоръчителна 
е за деца с дефицит на вниманието – за по-добра концентрация, с двигателни 
проблеми  – за подобряване на координацията, при забавяне на развитието 
или говора – за стимулиране дейността на мозъка.

Деца с тактилнахиперчувствителност не могат да понасят дрехи от оп-
ределена материя, не желаят да се обличат, други пък винаги носят дълги ръ-
кави и панталони за да покриват тялото си. Те не обичат да се мият, да се къ-
пят, да се решат, да ги подстригват, да ги докосват и целуват, страхуват се да 
ходят по пясъка, някои продължително време вървят на пръсти, не желаят да 
играят с глина, пластелин, да месят и разбъркват с ръце, да рисуват с пръсти. 
Наблюдава се изключителна избирателност към храната. Детето почти не усе-
ща болка, но може несъзнателно да я причини на другите, често се блъска в 
предмети, иска да пипа всичко и да слага в устата си предмети, обича силните 
усещания. Препоръчват се игри за трупане на тактилен опит: игри с различни 
текстури – зърна, пясък, тесто, бои, вода, пяна за бръснене, игри пред огле-
далото; обтриване откритите части на тялото с различни материи на базата 
на контраста; разпознаване на предмети чрез опипване, игри без участие на 
зрението; самостоятелно хранене и миене.

Подходяща техника за въздействие при деца с нарушения в сензорната 
интеграция е Пресинг и Бръшинг. Пресинг е разтягане, усукване, което се пра-
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ви по 10 пъти на всяка става на детето– ръце (китки), колене, глезени, рамена 
и глава (при главата пресинга може да се извършва само от специалист кине-
зитерапевт). Пресират се и пръстите на ръцете. Бръшинг е вид четков масаж, 
при който се използва гъба или специална четка, чиито косъм не бива да е 
нито прекалено мек, нито много твърд. С нея се стимулират външните части 
на тялото на детето – ръце, крака. Пресинг и Бръшинг се правят на всеки 2 
часа, а масаж – веднъж дневно. 

Много популярна вече днес е педагогическата системата Монтесори за 
сензорно възпитание на малките деца. „Целта на възпитанието според Монте-
сори е „да се изостри различителното възприятие на предметите“ (Георгиева 
1998, с. 7) и същевременно това да става чрез самостоятелна, но ръководена 
дейност на децата. „Възпитанието на чувствата“ започва със запознаването 
на размерите на предметите; изучаването на техните форми; разпознаването 
на геометричните фигури; развитие на наблюдателност и моторна активност; 
комплексни упражнения за моделиране и усъвършенстване на сензорните 
възприятия. Чрез това подпомагане на индивидуалния сензорен опит на де-
тето се стимулира неговата интелектуална и цялостна личностна активност; 
развива се личността чрез развитие на нейното светоусещане като комплекс 
от тактилни усещания, термически, барически (за тежест), стереогностични 
(тактилни и мускулни), вкусови и обонятелни, зрителни, за размери – висо-
чина, дължина, дебелина, широчина, големина; за форма, хроматично чувство 
(възприятие за цветове), слухови усещания“ [2:33]. Според Мерджанова сми-
сълът е постепенно, в контекста на действителното жизнено обкръжение и 
на естествения интерес, да се разгърне логичен за детето, привлекателен жив 
опит, който го ангажира и стимулира към самоорганизация, самодисципли-
нираност и самопознание.

Информацията за околното пространство детето със специални обра-
зователни потребности получава чрез тактилните усещания, зрението, обо-
нянието, слуха. То се запознава с обкръжаващия го свят, докосвайки инте-
ресуващите го предмети, чрез сетивата запомня външния им вид, научава за 
свойствата и особеностите им. Основен „инструмент“ в работата са специ-
ално разработените „Монтесори материали“. Опитът показва, че Монтесори 
терапията може да помогне на деца с проблеми в двигателното развитие, с 
нарушения в познавателната сфера, с обучителни трудности, с поведенчески 
проблеми, сензорни дефицити или проблеми в развитието.

Прилагането на мултисензорния принцип при работа с деца със спе-
циални образователни потребности с нарушения в сензорната интеграция 
провокира усещания, чрез които те се вписват и се чувстват приети в света. 
Сензорната стимулация се осъществява в мултисензорна среда – специално 
оборудвана за това сензорна стая.

Целта на мултисензорната терапия е детето да натрупа богат сензорен 
опит и съобразно възможностите си да го обработи и да реагира адекватно на 
стимулацията с двигателна реакция, емоция, изказ. Полезното в случая е, че 
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сетивните въздействия развиват мозъчната дейност и нейните функции, отго-
ворни за качества като внимание, концентрация, памет, емоции и възможност 
за обучение. Опознаването на средата в сензорната стая е важно за развиване 
на личния опит и потенциал на детето, където то изучава и изследва чрез се-
тивата в процеса на игра. В тази обстановка на детето се дава възможност да 
разбира по-лесно речта и да развива комуникативните си умения по естествен 
начин. Свободата на движение подобрява фините умения и води до по-добра 
координация на движенията. Постига се пространствена ориентация, което 
предполага повече самостоятелност и гъвкавост в ежедневните дейности. Те-
рапевтичната среда е подготвена, така че да бъде забавна за детето, което може 
да експериментира и изобретява своето желание за игра. Тя позволява на де-
тето да заяви себе си в специфично пространство, превръщайки го в ръково-
дител на случващото се, а не в прицел на случайни и самоцелни интервенции.

В мултисензорната стая се работи по посока на:
• предизвикване на сетивата;
• изграждане схема на тялото – знание за собственото тяло и включва-

нето му в определена дейност, история;
• по-ефективно възприемане на сложна сетивна информация;
• провокиране на интерес и устойчивост на вниманието;
• решаване на двигателни проблеми чрез взаимодействието със среда-

та и изпълнението на конкретна задача;
• добро позициониране и степенуване в увеличаването на издръжли-

востта, силата, както и повтаряне на дейностите;
• работа със страховете;
• трудна адаптация в нова среда, приемане на правила;
• интерактивна стая за обучение;
• релаксация, с цел обработка на информацията, справяне с хиперак-

тивността.
Това е пространство, в което съчетанието между движението, работата 

със сетивата и професионализма на терапевта дава устойчивост на постигна-
тите резултати и е особено подходящо както за здрави деца, така и за деца със 
специални образователни потребности (ДЦП, проблеми от аутистичния спек-
тър, сензорно-интегративна дисфункция, сензорни нарушения, езиково-го-
ворни нарушения, поведенчески проблеми и др.). Работата в мултисензорната 
стая съчетава по иновативен начин идеите на релационната психомоторика и 
мултисензорния принцип.

Освен традиционните съществуват и алтернативни терапии за сензор-
но въздействие:

• Музикотерапия
Музиката е най-достъпното изкуство, което води до ранна емоционална 

отзивчивост, тонизира централната нервна система, стимулира дишането и 
кръвообращението. Още от ранна детска възраст чрез музиката се подкрепя 
целия психомоторен и емоционален потенциал на детето, интелекта и него-
вата чувствителност. Използва се много често за промяна на социалното по-
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ведение на деца с интелектуален и двигателен дефицит. Звукостимулацията е 
метод, чрез който с помощта на силно филтрирана музика при ниски и високи 
честоти, се изграждат нервни връзки, което подпомага подобряване адекват-
ността в поведението на детето.

• Биофийтбек (Невротренинг)
Биофийдбег е метод за следене и съзнателен контрол в реално време на 

някои физиологични показатели (мозъчни вълни, дишане, пулс, пресъздадени 
чрез мултимедия, като се следи за определен диапазон от стойности на биое-
лектричната активност на мозъка. Детето само променя модела на работа на 
мозъка си, следейки мултимедията на екрана пред себе си, следвайки инструк-
циите на водещия тренинга. Прилага се при деца над 5-годишна възраст.

• Хидротерапия
Хидротерапията е водолечение. Осъществява се чрез хидротерапевтич-

ни процедури – инхалации, обливания, увивания, воден масаж.
• Арттерапия
Арт терапията е метод, който позволява на детето да освободи и изрази 

своите мисли, чувства, желания. Отваря се пространство на несъзнаваното, 
като по този начин, изразявайки себе си, детето обогатява собствената си 
палитра от емоции, сетивност и движения. включване на изкуството. Този 
метод включва работа с глина, моделиране, рисуване в процеса на социали-
зацията на детето.

• Хипотерапия (конна езда)
Хипотерапия, на гръцки език означава „лечение с помощта на кон“. У 

нас е популярна като терапевтична езда. Тя е един различен подход за въз-
действие върху физически, интелектуални, емоционални и сензорни про-
блеми при деца със СОП, придружаващ и допълващ комплексната работа с 
детето. Подобрява контрола и стойката на тялото; походката, поведението и 
равновесието. Доказано е, че 110-те импулса, предавани от коня, действат ед-
новременно както върху тялото и върху мозъка на детето. В ездата участват 
всички групи мускули, това е масаж на открито. Хипотерапията се провежда 
от специално обучени хипотерапевти – специалисти по конна езда.

• Делфинотерапия
Делфинотерапията е лечение чрез контакт със специално обучени дел-

фини. Делфините могат да усетят вибрациите на увредения орган, проучвай-
ки го със своите ултразвукови вълни (това е изследвано). Доказано е, че по-
средством звуковите вълни гръбнакът и мозъкът влизат в резонанс, който 
стимулира производството на субстанция, а тя на свой ред подобрява функ-
ционирането на нервната система като цяло. Делфинотерапията се провежда 
от специално обучени морски биолози и психолози, дава възможност децата 
със сензорни увреждания да компенсират дефицити.

• Пясъчна терапия
Пясъчната терапия в игрови ситуации развива сензитивността и асо-

циативността, създава близост и възможност за диалог, за себепознаване и 
себеизразяване.

Техники за сензорно въздействие при деца със специални образователни потребности
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Трудовите терапевти играят ключова роля в традиционната терапия на 

SID. Чрез сензорно-интегративната терапия терапевтите осигуряват сензор-
ния вход и преживяванията, от които децата със SID имат нужда. Този вид те-
рапия включва планирана и проектирана занимателна програма. Сензорната 
програма стимулира „близките“ усещания (тактилни, вестибуларни и проп-
риоцептивни) чрез комбинация от внимателно организирани и релаксиращи 
техники. Трудовите и физиотерапевтите често използват методите за тренинг 
на моторните умения, които обикновено се състоят от адаптиращо физиче-
ско обучение, обучение за движение и гимнастика. Сензорно-инегративният 
подход се ръководи от един много важен аспект, а именно мотивацията на 
детето за избора на дейности. 

Децата със специални образователни потребности стават по-зрели и 
успешни, ако им позволим да бъдат активно въвлечени в заниманията на ба-
зата на умело подбрани сензорни преживявания. Резултатите от работата в 
посока на общото нервно-психическо развитие на децата с нарушена сензор-
на интеграция са адекватни и развиващи, когато в работата си специалистите 
използват възможно по-голям спектър от методи и техники за въздействие, 
съответни на степента и интензитета на сензорните дефицити.
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ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ПРОБЛЕМИ  
В УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ В УЧИЛИЩЕТО, 

СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА  
ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

Антон Н. Рачев

PRACTICAL ASPECTS AND PROBLEMS  
IN THE MANAGEMENT PROCESSES IN SCHOOL, 

RELATED WITH THE APPLICATION OF THE LAW  
OF OBLIGATIONS AND CONTRACTS

Anton N. Rachev

ABSTRACT: The present study aims to detect some of the most frequent prob-
lems that arise in the activities of the school management, related to the applica-
tion of the Law pf Obligations and Contracts. The restricted volume of the study 
demands to emphasize on two aspects of the activities of the school management 
bodies where conflicts of interests arise. The results of the study are based on lim-
ited statistical sample, nevertheless they give grounds for some practical conclu-
sions regarding the level of the school management’s performance and may help 
to drive directives for further improvement in management.
KEYWORDS: administration/management, legal relationships, legal entities, 
schools as legal entity, case law.

Осъществяването на основната дейност в българското училище е сло-
жен, динамичен и многопластов процес. Една от най-важните области в тази 
дейност е управлението на училището. Безспорно е, че по своята специфика 
и съдържание, управленската дейност е пряко зависеща от обществено-по-
литическите условия, икономическото развитие, състоянието на обществе-
ните отношения и в крайна сметка – от политиката на Държавата в сфера-
та на образованието. Едновременно с това, управлението на образованието, 
преминавайки през различни етапи от своето развитие, освен в практически 
аспект, се разви и като наука, чиято основна цел е да съдейства за оптимизи-
рането на управленските процеси. 
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До влизането в сила на Закона за народната просвета от 1991 г., най-

съществен дял в обезпечаването на работата на училищата имаха общините 
и Държавата /чл.1, чл. 15, чл. 25, чл. 25б от Закон за народната просвета от 
1948 г. /отм./. До тогава, както е известно, собствеността върху средствата за 
производство и върху почти всички останали обекти на собственост е пуб-
лична, икономиката е планова, налице е водещата роля на държавата в упра-
влението на всички отрасли на стопанството, образованието, здравеопазва-
нето, културата и т.н. Училищните ръководства през този изминал период са 
били ангажирани основно и много тясно с обезпечаването на възпитателно-
образователния процес и на регламентираните извънкласни форми на работа 
с подрастващите. Този процес не е налагал ръководителите да поемат самос-
тоятелно и в условията на автономия, ангажименти, свързани с материално 
техническото обезпечаване на учебния процес, с храненето на учениците и 
др., в качеството си на ръководители на самостоятелни правни субекти. 

Не така стоят нещата обаче след 1991 г. В ЗНП от 1991 г. е регламенти-
рано, че училищата от системата на народната просвета са юридически лица. 
Тази значителна промяна пряко засяга управленските процеси в училищата. 
Училището се превръща в равнопоставен субект спрямо останалите субекти, в 
различните правоотношения, в които то встъпва в процеса на своята дейност. 
Това рефлектира и върху управленските процеси. Ръководителите на училища 
придобиват качеството „представляващи“ самостоятелни правни субекти. 

С приетият Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО, 
Обн. – ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.), политиката на Държа-
вата в сферата на образованието се утвърждава и задълбочава. Продължение 
на регламентацията касаеща правосубектността на училищата, дефинирана 
в закона от 1991 г. са новите текстове от ЗПУО. Според чл. 29, ал. 1 от ЗПУО, 
„Институциите в системата на предучилищното и училищното образование 
са юридически лица.“. В същата разпоредба е посочен и редът за придоби-
ване на статут на юридическо лице, както за институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование, така и за частните такива – ал.2 
и 3 от същия член. За първи път, ясно и категорично е определен и основни-
ят принцип, по който се осъществява функционирането на институциите от 
системата на образованието – това е принципът на автономията. Съгласно 
чл. 28, ал. 2 от този закон, „Автономията на училищата включва и правото да 
определят профилите и професиите, както и самостоятелно да избират и със-
тавят свои учебни планове, да разпределят учебната програма в зависимост 
от потребностите на учениците, да определят учебните предмети и да разра-
ботват учебните програми в случаите, предвидени в този закон.“ Това прак-
тически означава, че процесът на децентрализация, започнал развитието си 
по време на действието на предходния закон, продължава и сега, нормативно 
обезпечен с новите регламенти. 

Теорията за управлението на образованието отчита промените в статута 
както на училището, така и на директора на училището. Днес тази теория при-

Антон Н. Рачев
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ема, че ролята на директора в образователната сфера на микроравнище значи-
телно е нараснала. От директора се очаква да решава много и различни профе-
сионални задачи, да проявява компетенции. Директорът носи отговорност за 
подобряване на процеса и резултатите от преподаването и ученето. Той трябва 
да може да прогнозира процесите в образованието на различни равнища. Ди-
ректорът трябва да може да ръководи обучението и изработването на учебни 
планове да бъде експерт в оценяването, да поддържа дисциплината на персонала 
и учениците, да създава екипи по различни поводи, да бъде експерт във връзки-
те с обществеността, да анализира и разпределя бюджета, да създава благопри-
ятна работна среда, да води преговори, да администрира специални програми, 
да спазва законовите разпоредби, споразумения, договори. От ръководителя на 
училището се изисква да обслужва интересите на ученици, родители, учители, 
държавни органи, органи на честното самоуправление, професионални съюзи 
и синдикати, неправителствени организации и др. Не са малко специалистите, 
които смятат, че изискванията към длъжността на директора на училище са зна-
чително нараснали и понякога надхвърлят възможния капацитет на професио-
нални и личностни компетенции за един отделен човек. Специалистите в облас-
тта на управлението на образованието вече смятат, че досегашните методи на 
подготовка на ръководителите са неефектвни и не спомагат за повишаването на 
професионалната им подготовка съобразно новите условия.

Един от нормативните актове, в основата на който стои принципът на 
равнопоставеност, гарантиран от Държавата, е Законът за задълженията и 
договорите. Качеството „юридическо лице“, присъдено на училищата със за-
кон, налага в отношенията си с останалите правни субекти подчиняващи се на 
правилата на ЗДД, училището да встъпва на основата на равноправието. Това 
означава да съобразява поведението си като страна с изискванията на закона 
и при зачитане правата и законните интереси на останалите субекти. Най-ва-
жното измерение при този проблем е свързано с изпълнението на договорни-
те задължения. В договорите по ЗЗД всяка страна трябва добросъвестно да 
изпълни своите задължения. „Всички задължени се установяват, за да бъдат 
изпълнени… Изпълнението е следователно най-естественият, най-често сре-
щаният способ за погасяване на задълженията…“ [1:142]. Винаги, когато този 
принцип се нарушава от страна на училищните ръководства, се създават ус-
ловия за настъпване на неблагоприятни правни последици, които пряко могат 
да рефлектират върху самото училище. Днес управлението на образованието 
не се състои само в мениджмънт на процесите по образование, възпитание и 
социализация, а и на много други – както основни, така и спомагателни проце-
си (трудови правоотношения, придобиване на имущество и др. под.).

Настоящият анализ, като част от по-всеобхватен такъв, има за цел да 
установи доколко в практиката на училищните ръководства се съобразяват 
правилата на ЗЗД, има ли значение за училището това и какви са евентуални-
те причини, които водят до несъобразяване на поведението на ръководители-
те с описаните вече правила. 

Практически аспекти и проблеми в управленските процеси в училището ...
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За да установим има ли в действителност отклонения в работата на ръ-

ководителите в тази насока, се направи проучване в две основни направления.
1. Първото направление на проучването е свързано с анализ на извест-

ната съдебна практика, която обхваща съдебни спорове по ЗЗД. 
Основателен би бил въпросът защо именно съдебната практика? С ог-

лед изчерпателност в настоящото изложение, следва да се посочи, че съдеб-
ната практика в страната е съвкупността от постановени съдебни актове по 
конкретни правни спорове. В проверените съдебни актове, страни са учили-
ща и други субекти. От общо 751 съдебни решения и определения, проверени 
за целта на изследването /това не са всичките актове отговарящи на такъв 
критерий/ 32 са по приложението на ЗЗД – 4.26 % /вж. Таблица 1/. При ран-
жиране на различните групи съдебни актове по брой, тази група попада на 
четвърто място след групата на трудовоправните спорове – 69.90 %, групата 
на спорните случаи по Закона за народната просвета – 10.38% и съдебните ак-
тове по Наказателния кодекс и по Наказателно процесуалния кодекс – 5.59%.

Таблица 1.
Справка за честотата на срещане на съдебни спорове  

според определящия ги нормативен акт
Нормативн идокументи Общо за периода %
Актове на органи по ЗМСМА 3 0,40
ЗЗдр. 1 0,13
ЗЗДискр. 14 1,87
ЗДФИ 4 0,53
ЗЗДог. 32 4,26
ЗЗЛД 1 0,13
ЗОДОИ 4 0,53
ЗОСОИ 1 0,13
ЗПРКИ 7 0,93
КТ 525 69,90
НК, ЗАНН 42 5,59
ЗНП и ППЗНП 78 10,38
ЗОП 4 0,53
ЗТ 1 0,13
ЗЗДетето 1 0,13
ЗОДОВ 1 0,13
Други 32 4,26
Общо 751 99,96

Забележка: Сумите в % са приблизителни и основно с илюстративен харак-
тер, като разликата до 100 % не оказва някакво съществено влияние върху 
анализа.

Антон Н. Рачев
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Времевият профил показва следното:
В периода от 2000 до 2008 г. вкл. се констатирани само два случая на 

спорове между страни, едната от които е училище. Основният брой на съдеб-
ни актове е от 2009 г. до 2014 г., като за този период се отчита тенденция на 
увеличаване. (Таблица 2) 

Таблица 2.
Справка за броя на съдебните спорове по ЗЗД по години
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 г.
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 г.

ЗЗД - - - 3,1 - 3,1 - - - 9,4 6,3 15,6 21,9 40,6 -

Описаните числови данни и установените тенденции дават основание 
да се приеме следното:

Съпоставяйки данните за възникнали съдебни производства, в кои-
то страна е училище според техните видове, може да се заключи, че едни от 
най-често срещаните проблеми, които са решавани по съдебен ред, са именно 
тези, касаещи отношенията регулирани от ЗЗД. Ако се изключат случаите на 
трудовоправни спорове, които съвсем естествено са преобладаващият брой /
почти 70 % от общото количество, предвид големия брой служители, работе-
щи в сферата на училищното образование/, броят на споровете, предмет на 
настоящото проучване, не е малък. 

Зад горните цифри стоят две основни групи случаи, които именно 
представляват интерес за управленската практика и ще бъдат съвсем накрат-
ко разгърнати. 

Едната група случаи се отнася до сключването на договори между учи-
лището и трети лица, последващите ангажименти по повод сключен договор и 
респективно очакванията към ръководството на училището в тази плоскост. 

Косвено, от увеличаващия се брой съдебни актове по такива спорове, 
може да се направи извод, че се увеличава и практиката на училищата да встъп-
ват в договорни отношения. Те все по-често използват гъвкаво правните въз-
можности, които съществуват, за да се удовлетворят училищните потребности. 
Резултатите от изследването обаче показват и това, че с увеличаването на този 
вид управленска дейност се увеличават и случаите, в които възникват спорове, 
които водят или потенциално могат да доведат до неблагоприятни правни по-
следици: развалянето на договор и задължението за връщане на вече даденото 
/ако това е възможно/, заплащането на различни видове санкции /неустойки, 
лихви/, невъзможност да се решат навреме конкретни управленски проблеми, 
което рефлектира и в основната дейност на училището. Независимо от относи-
телно малкия брой случаи, аз считам, че това не трябва да се случва в практика-
та на училищните ръководства. Причините за това са няколко:
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– Това противоречи на самия закон. Така още в чл. 12 на ЗЗД, Законо-

дателят е определил рамките на поведението на страните при сключването на 
договора. Съгласно този текст, „при воденето на преговори и сключването на 
договори страните трябва да действуват добросъвестно. В противен случай 
те дължат обезщетение“. Договорът е закон за страните. Това следва от текста 
на чл. 20 от ЗЗД – „При тълкуването на договорите трябва да се търси дейст-
вителната обща воля на страните. Отделните уговорки трябва да се тълкуват 
във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича 
от целия договор, с оглед целта на договора обичаите в практиката и добро-
съвестността.“ Несъгласието да се изпълняват уговорките от договора не се 
толерира от законодателя. По нататък, чл. 63 от ЗЗД посочва по какъв начин 
следва да действат страните при изпълнението на договора. Съобразно тази 
разпоредба „всяка от страните по договора трябва да изпълнява задължени-
ята си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и 
да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия 
начин.“ Горепосоченото не е самоцелно. Встъпването в такива правоотноше-
ния по никакъв начин не привилегирова училището като страна по такива 
договори. От това произтича и основния извод: ръководителите на учили-
щата следва да съобразяват поведението си с правната норма. В смисъла на 
изложеното по горе е Решение № 97 от 3.02.2012 г. на РС – Стара Загора по гр. 
д. № 4470/2011 г.

– Неизпълнението, освен че води до икономически санкции, за каквито 
вече стана дума, /неустойки, лихви/ води и до потенциална опасност от нару-
шаване на основните процеси в работата на училището. Така то не само ще 
загуби някакви блага, под формата на обезщетение. То няма да е в състояние 
да осъществява дейността си така, както ако договорните отношения се раз-
виваха съобразно уговорките. 

– Неблагоприятният ефект от неизпълнение на такъв договор, се раз-
простира върху множество субекти – голям брой ученици, а понякога и вър-
ху техните семейства; учителите и целия персонал, пряко зает в работата на 
училището; ръководството на училището; ефектът може да се разпростре и 
върху трети лица, ползващи например предоставяни от училището услуги, 
които обаче поради неизпълнение на някакъв договор също няма да могат да 
се предоставят. Така в Решение от 2.07.2012 г. на АдмС – Хасково по адм. д. № 
90/2012 г. предмет на спор е административен акт на Директор на училище, 
касаещ процедура за отдаване под наем на помещение за приготвяне на храна 
в сграда, стопанисвана от училище в населеното място. Съдът е преценил, че 
административният акт – заповед, е незаконосъобразен и е отменил същия. В 
този случай, забавянето на процедурата по отдаване под наем на помещение 
за приготвяне на храна води до забавяне на организирането на дейността по 
предоставяне на храна на ученици, учители, а е възможно и да други лица, 
които биха ползвали услугите на търговското предприятие. Подобен би бил 
случаят, когато се касае за съпътстващи дейности и т.н. 
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– Училището като институция следва да съблюдава спазването на оп-

ределени правила, (както нормативни, така и договорни) като така създава 
обстановка на непримиримост към неправомерното поведение, без значение 
в каква насока е то. Това също е начин, институцията да въздейства върху 
всички останали субекти. 

Вторият важен аспект по отношение приложението на ЗЗД се отнася до 
правилата уредени в раздел 4 от закона – Непозволено увреждане. Съгласно 
чл. 45 от ЗЗД, „Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил 
другиму. Във всички случаи на непозволено увреждане, вината се предполага 
до доказване на противното.“ Вторият текст, който намира тясно приложение 
и в работата на училищата е този на чл. 49. – „Този, който е възложил на друго 
лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод 
изпълнението на тази работа.“ Налице са случаи, в които съдебните спорове 
са именно в тази насока. Така например длъжностни лица или лица, на които е 
възложено извършването на някаква работа /по трудов договор или под друга 
правно регламентирана форма/ от дадено училище, нанасят или допускат да се 
нанесат вреди на трети лица – служители, ученици или външни за училище-
то субекти. Дори да не се касае до наказуеми по реда на Наказателния кодекс 
деяния, нанесената вреда винаги води до засягане на чужда правна сфера. „…
длъжникът отговаря за действията на трети лица, които е натоварил, или кои-
то по закон са натоварени с изпълнението на задълженията му…“ [1:238]. В 
установените при проучването съдебни актове има такива, които касаят про-
изнасяне по така повдигнат спор (Решение № 290 от 7.04.2009 г. на ВКС по гр. 
д. № 920/2008 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Жанета Найденова) В конкрет-
ния случай се касае за смъртен случай на дете със забавено умствено развитие, 
посещаващо училище  – интернат, където поради вина на длъжностни лица 
от училището – не положени достатъчно внимание и грижи, детето е станало 
жертва на ПТП. В този случай отговорността на училището следва по силата 
на закона – чл. 49 от ЗЗД – за това, че лица, на които е възложена определена 
работа, са станали причина трето лице да претърпи неимуществени вреди (ба-
щата на загиналото дете). Горепосоченият случай не е единствен (Решение № 
1938 от 30.11.2011 г. на РС – Бургас, по гр. д. № 10989/2010 г. и др.)

Тези два основни проблема по спазване на нормативната уредба, регла-
ментираща отношенията на равнопоставеност, в които участват училищата, 
в качеството си на самостоятелни правни субекти, дават основание да се на-
правят няколко предварителни извода:

На първо място, отклоненията вече са факт. При това трябва да се от-
чете и обстоятелството, че не всяко отклонение от нормалния процес води 
непременно до съдебен спор. В много случаи, въпреки правната възможност, 
никоя от страните не търси съдебна защита, което далеч не означава, че отно-
шенията се развиват по правилата. 

На второ място, резултатите от проучването водят и до извода, че за да 
стигне едно, например договорно отношение, до такова развитие, има причи-
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ни за това. Най-съществен интерес за управлението на образованието следва 
да представляват онези причини, които могат да се проучат и ограничат със 
силите и средствата на самата образователна система. Доколкото в подобни 
случаи се касае до несъобразяване с нормативен акт или договор, то очевидно 
причина за това може да е на първо място нежеланието на един ръководител 
да съобрази поведението си със закона или договора. Това е обаче проблем, 
касаещ правилния подбор на ръководителите. Причина за описаните после-
дици може да е липсата на достатъчна или изобщо липсата на компетентност 
да се оцени правният ефект от неизпълнението на законовите разпоредби 
или неизпълнението на договора. Липсата на компетентност в случая касае 
липса на познания не изобщо, а такава, отнасяща се до основни правни ин-
ститути, способи за защита на правно установени интереси и др. 

2. Второто направление в изучаването на проблема е свързано с анализ 
на становищата на специалисти, които имат отношение към работата на учи-
лищните директори, но са извън системата на образованието. В конкретния 
случай се проучи мнението на съдии от Административен съд, като се про-
веде анонимна анкета. Ограниченият обем на настоящото изложение не дава 
възможност да се изложи цялостно резултатът от самата анкета. За целите на 
настоящия анализ ще обърнем внимание на част от въпросите и отговорите 
в самата анкета. 

Първият въпрос: „Считате ли, че в работата на директора и пом.дирек-
торите са необходими правни знания и умения за изпълнение на ежедневните 
функции ?“ е с цел да се установи какво е преобладаващото мнение на анке-
тираните, възоснова на професионалната им преценка относно законосъо-
бразността на актовете на училищните ръководители. Ранжирането е в пет 
степени, както следва: В много ниска степен – 1, в ниска степен – 2, в средна 
степен – 3, във висока степен – 4, в много висока степен – 5. Въпросът има два 
подвъпроса – потребност от правни знания в областта на правната теория и 
в областта на практическите умения 

Таблица 3.
Потребност от правни знания и умения  

на директорите на образователни институции
(отговорите са в % от общия брой анкетирани)

Потребност от правни знания 
и умения на директорите на 
образователни инститтуции

В 
много 
ниска 
степен

В ни-
ска 

степен

В сред-
на сте-

пен

Във 
висока 
степен

В 
много 
висока 
степен

Без от-
говор

Правни знания на директора и 
пом.директорите в областта на 
правната теория

0 28.58 57.16 14.29 0 -

Умения с практическа насоченост 
за прилагане на правната теория

0 0 28.58 57.16 0 14.29
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От отговорите може да се заключи, че преценката на респондентите 

води към извод за необходимост от правни знания в областта на правната 
теория, за ръководителите на училища. Изводът за това се основава на преоб-
ладаващите отговори – „в средна степен“. По-малко са „в ниска степен“, има 
един отговор „във висока степен“. Целта на въпроса и последвалият отговор 
не е да се определи какъв трябва да е обемът на информацията в областта 
на правната теория, а да се установи дали има потребност от придобиване 
на системни теоретични знания. По втория конкретен въпрос становището 
на анкетираните е за потребност от придобиване на практически знания от 
страна на ръководителите в областта на правото, като преобладаващите от-
говори са „във висока степен“. Два пъти по-малко са тези, които считат, че са 
необходими умения с практическа правна насоченост.

Вторият въпрос, който предизвиква интерес, в контекста на настоящо-
то изложение, касае областите от работата на училищните ръководства, в 
които, според анкетираните, са необходими правни знания и умения, за да 
управляват ефективно процесите в училището. Предвид това, въпросът бе 
формулиран по следния начин: „В какви области от практическата дейност са 
необходими правни знания и умения и в каква степен ?“ Въпросът включва 
7 различни предложения за приоритет (описани по-долу чрез самите отго-
вори), като се допуска да има повече от един отговор. Ранжирането е в пет 
степени – идентично с предходния въпрос. Целта на този въпрос е да се ус-
танови кои, според анкетираните респонденти, са приоритетните области от 
отношения, в които най-често се налага прилагането на знания и умения с 
правен характер, за да се разрешат конфликтни ситуации, проблеми и зада-
чи. Друга цел е да се установи каква е степента на необходимост от правни 
знания и умения във всяка област. Областите от отношения са примерни и 
визуализират най-често срещаните проблеми и задачи, които трябва да реша-
ват училищните ръководства. Изброяването няма за цел постигане на изчер-
пателност. Процентното съотношение се определя на база 7 анкетирани до 
настоящия момент, като тежестта на всеки отговор е 14.29 %.
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Таблица 4.

Аспекти от процеса на управление на образователните институции,  
при които са необходими правни знания и умения 

(отговорите са в % от общия брой анкетирани)
Аспекти от процеса на управление, 
при които са необходими правни зна-
ния и умения

В много 
ниска 
степен

В ниска 
степен

В средна 
степен

Във 
висока 
степен

В 
много 
висока 
степен

Организиране и провеждане на проце-
са на обучение

- - 57.16 28.58 14.29

Поддръжка на материално техниче-
ската база

- - 57.16 28.58 14.29

Отношения с външни организации /
настоятелства, фондации, спортни 
клубове и др

- - 28.58 57.16 14.29

Отношения с органи на изпълнителна-
та власт и общинската администрация 

- - 14.29 57.16 28.58

Трудови правоотношения - - 14.29 42.87 42.87
Отношения с родители . - 14.29 85.74 -
Други (Самите съдебни производства) Без  

отговор
Без  

отговор
Без  

отговор
14.29 Без  

отговор

Краткият анализ на отговорите в анкетата изглежда по следния начин:
– По първото предложение: „Организиране и провеждане на образо-

вателния процес“, преценката е за средна степен на потребност, с тенденция 
към нарастване, заради по-малкия брой оценки 4 и 5.

– По второто предложение: „Поддръжка на материално техническата 
база“, преценката е за средна степен на потребност, с тенденция към нара-
стване заради по-малкия брой оценки 4 и 5

– По третото предложение: „Отношения с външни организации /насто-
ятелства, фондации, спортни клубове и др./“, преценката е за „висока степен“ 
на потребност, с тенденция за повишаване заради единичната оценка „В мно-
го висока степен“. 

– По четвъртото предложение: „Отношения с органи на изпълнителна-
та власт и общинската администрация“, преценката е за „висока степен“ на 
потребност, с тенденция за повишаване заради двата отговора „5“ – „В много 
висока степен“.

– По петото предложение: „трудови правоотношения“, преценката е 
с преобладаващи отговори „Във висока степен“, и „В много висока степен“, 
което дава основание да се приеме, че становището се обединява около двете 
най-високи оценки за потребността от правни знания и умения в областта на 
трудовите правоотношения.

– По шестото предложение – „Отношения с родители“, в преценката до-
минират отговори „Във висока степен“, което определя и самата потребност 
от такива знания и умения в областта на отношенията с родителите.

Антон Н. Рачев
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– Последното седмо предложение е самите анкетирани да посочат ня-

каква друга област от отношения, в която необходимостта от правни знания 
за ръководителите е необходима. Посочен е само един отговор, съгласно който 
самите съдебни производства в които страна е училището, са такава група от-
ношения, изискващи правни знания, като оценката е „Във висока степен“ – 4.

Ранжировка на предпочитанията на анкетираните според степента 
на необходимост от правни знания и умения, съобразно Таблица 4:

Най-много са номинациите във „Висока степен“ на потребност от прав-
ни знания и умения – 22 номинации. След тях най-често е номиниран отговор 
„в средна степен“ – 13 и най-малко са номинациите „в много висока степен“ – 
8. Няма препочитания за най-ниските степени.

Ранжировка на областите от отношения, степенувани по важност, 
съгласно резултатите от Таблица 4:

1. Трудовите правоотношения са посочени като най-приоритетни, при 
това класирани в двете най-високи степени на ранжировка. Това се подкрепя 
косвено и от резултатите, посочени в Таблица 1, където най-високият про-
цент съдебни спорове е именно в тази област.

2. Отношенията с органи на изпълнителната власт и общинската адми-
нистрация са определени като приоритетни веднага след трудовите правоот-
ношения. Това може да се обясни с необходимостта от тясна връзка с органи-
те на местното самоуправление и администрация, имащи важни функции в 
работата на системата на образованието.

3. Отношенията с външни организации (настоятелства, фондации, 
спортни клубове и др.) стоят на следващо място. Отвореността на училище-
то, възможността в неговата дейност да участват и други субекти и отноше-
нията, които се създават по този повод, определя приоритета на този отговор.

4. Отношенията с родителите са сред сравнително високо оценените 
приоритети, предвид тясната връзка между училището и родителите и въз-
можността за взаимодействие между тях.

5. Поддръжката на материално техническата база се класира на следва-
що място съобразно отговорите, независимо от това, че във финансов аспект, 
пропуските, дължащи се на липса на правни знания имат понякога значител-
ни измерения.

6. Организиране и провеждане на образователния процес е класиран 
най-ниско от анкетираните, което означава, че училищните ръководства по-
рядко правят пропуски в тази област. Това може да се обясни и с по-големия 
практически опит и знания, както и с това, че от гл. точка на спецификата на 
материята, тази област е позната на директорите, а управленските процеси са 
пряко свързани с естеството на педагогическия процес.

Крайният извод може да се формулира по следния начин: 
От проучването на съдебната практика и на становището на съдебни 

органи може да се заключи, че проблеми при прилагането на ЗЗД от страна 

Практически аспекти и проблеми в управленските процеси в училището ...
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на училищните ръководства има. Един от начините за преодоляване на тези 
проблеми и оптимизиране на управленските процеси в това отношение е по-
добряването на правната подготовка, информираност и умения на директо-
рите на училища.
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КЛУБНА УНИВЕРСИТЕТСКА ДЕЙНОСТ –  
ГАРАНТ ЗА УСТОЙЧИВО  

НАУЧНО И ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Багряна Р. Илиева

CLUB UNIVERSITY ACTIVITIES –  
A GUARANTEE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF SCIENTIFIC AND PRACTICAL DEVELOPMENT

Bagriana R. Ilieva

ABSTRACT: The aim of this report is to introduce incentives for young teach-
ers, graduate students and students to participate in national and international 
research projects. The universities should develop different types of research (in 
many universities they already exist). For this purpose, the universities should 
create research laboratories, centers and clubs that cause intellectual issues and 
striving for perfection – personally and collectively. With their academic freedom 
they become a place for research where increasing scientific and practical poten-
tial of young people. This new university activity will overcome the opposition be-
tween science and practice will recognize the contribution of individual elements 
to create a competitive economy based on knowledge and skills.
KEYWORDS: young university professors, PhD students, social services, univer-
sity, club, center, knowledge, practice, research.

През последните години се развива и утвърждава неформалното об-
разование в университетската общност. Мотивирани и любознателни млади 
и утвърдени преподаватели реализират научноизследователски дейности с 
активното участие на студенти, докторанти и специалисти в различни сфе-
ри на пазара на труда.Целта на тези инициативи и мероприятия е създаване 
на добър синхрон и приложение на академичните иновации, установяване 
на партньорска (вътре и междууниверситеска) мрежа, подкрепа на текуща-
та работа за развитие и управление на катедрите,осигуряване на условия 
за научноизследователска работа и практическа подготовка на докторанти, 
дипломанти, студенти, дори и преподаватели. Голяма част от дейностите се 
реализира чрез създадените университетски звена, наречени центрове, лабо-
ратории или клубове.
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Част от приоритетите, по които работи Русенският унивирситет „Ангел 

Кънчев“ през 2016 г. бяха изложени в края на 2015 г. от проф. д-р Велизара 
Пенчевавъв предизборната сиплатформа за избор на ректор, а именно: „Ви-
соко качество на образованието и научните изследвания“ и „Активно взаимо-
действие с външната среда“. Реализирането им и превръщането на Русенския 
университет в „естествен интегратор на научнии образователни процеси с 
бизнес средата“, за „осигуряване на обучение, съответстващо на пазарното 
търсене и очакванията на работодателите“ и „превръщане на практическото 
обучение на студентите в университетска политика“ може да се реализира 
с активното присъствие и участие на учебната, научно-изследователската и 
административно-управленската дейност в работата на центровете, лабора-
тории или клубове [1].

В звената могат да членуват докторанти, студенти, преподаватели и про-
фесионалисти от различни сфери с интереси в съответната предметна област.

В Русенския университет „Ангел Кънчев“ функционират следните цен-
трове:

1. Център за защита на интелектуалната собственост;
2. Център за трансфер на технологии;
3. Център за насърчаване на предприемачеството;
4. Университетски издателски център.
5. Център за иновационни и образователни технологии;
6. Транснационален център за интердисциплинарни изследвания в об-

ластта на социалните науки;
7. Бизнес контакти;
8. Център за докторанти.
В центровете се организират дейности, като се спазва нормативната 

база в страната и вътрешните правила на университета. В обособените струк-
тури се осъществява научно-изследователска и проектна дейност; провежда 
се обучителна, методическа, консултанска и производствена дейност при съз-
даване на продукти и ресурси. Това е крачка напред в българската наука, но 
преди всичко навлизане в проблемите на икономическия и социален живот. 
Накратко казано създаващата се нова академична среда е стимул към онези 
заинтересовани млади хора с изразен изследователски интерес.

Активните и креативни млади хора могат да се докоснат до професио-
налните среди чрез участие в професионални и културниклубове, клубове по 
спорт и туризъм и други [3].

1. Чрез професионалните клубове в Русенският университет се създават 
необходимите условия за: 

• „насърчаване на образователното и професионалното развитие на 
студентите и професионалното и научното развитие на преподава-
телите; 

• задълбочаване и интензифициране на комуникацията и партньор-
ството между студенти и преподаватели; 

Багряна Р. Илиева
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• обмен на идеи и различни гледни точки по актуални проблеми от об-

ластта в компетенциите на клуба; 
• активно включване в образователни, научно-изследователски, про-

ектни и доброволчески дейности, които допринасят за развитие на 
обществото“ [4].

В началото на 2016  г. в Русенския университет е учреден нов профе-
сионален клуб, наречен „Индустриален интернет за всичко“. Това е десети-
ят професионален клуб в университета, създаден в последните две години. В 
приветствието при учредяване на клуба ректорът на Русенския университет, 
проф. Велизара Пенчева споделя „Тези клубове ще бъдат основата на творче-
ските колективи в университета и чрез контактите, които можем да развием 
с бизнес организациите, можем да подпомогнем професионално развитие на 
техните членове“ [5].

Други действащи професионални клуба са:
• Клуб „Зелени човечета“;
• Клуб „Здраве“;
• Клуб „Еразъм“;
• Клуб по качество;
• Клуб „Автомобилист“;
• Клуб „Роботика“;
• Клуб „Млад педагог/социален педагог“;
• Клуб на социалния работник;
• Академичен клуб „Четири колела“ [6].
2. Университетската общност е съставена от личности, която се отлича-

ва с големи интереси, мобилност и развиваща нов потенциал. Тази общност 
може и е част от голямото разнообразие на културните клубове. В универси-
тета в Русе функционират следните културни клубове:

• Танцов състав „Хармония“;
• Певческа фолклорна формация;
• Студентски театър „Пирон“;
• Клуб „Палитра“;
• Клуб по спортни танци „Настроение“;
• Музикално-инструментален състав към Дирекция за ЧС;
• Музикално-инструментална група;
• Танцова формация „Пластик“;
• Брейк „Фатал 13“;
• Клуб „Млад журналист“;
• Клуб „Аеробика“;
• Клуб „Афект“;
• Мажоретенсъстав;
• Клуб „Съхрани българското“;
• Клуб по фотография з аначинаещи „Бленда“;
• Клуб „Различни и равни“ [8].

Клубна университетска дейност – гарант за устойчиво научно и практическо развитие
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3. В Русенския университет функционират и клубове за спорт и турис-

тическа дейност:
• Спортно туристическо и природозащитно дружество "Академик"  – 

Русе;
• Клуб по „Електронни спортове“.
Чрез спортните клубове се цели подобряване на физическата дееспо-

собност и здравния статус на членовете му. В устава на Спортно туристи-
ческо и природозащитно дружество „Академик“ – Русе, е записано, че чрез 
клуба се цели „създаване на трайни и полезни навици за общуване с при-
родата, повишаване на екологичната култура и опазване на околната среда“, 
занимания „с физически упражнения, спорт, спортни игри и туризъм сред 
природата“, и „популяризиране на социалния туризъм и масовия спорт“ [2].

Реализиране на поставените цели и практикуване на различните видо-
ве и форми на туристическа, спортна и природозащитна дейност се органи-
зира чрез следната клубна дейност: 

• Клуб по пешеходен туризъм;
• Клуб по колотуризъм и планинско колоездене;
• Клуб по воден туризъм;
• Секция по ски и ски туризъм;
• Клуб по спелеология;
• Университетски клуб по спортно катерене и алпинизъм „Академик“.
От гореизложеното е видно, че създадените в Русенския университет 

професионални, културни клубове и клубове за спорт и туристическа дей-
ност са над 40 на брой. Това разнообразие дава простор на младите хора,голям 
избор и възможност за творческа, научна, практическа и спортна изява. Ши-
роко развитата клубна дейност е пространството за общуване, за развиване 
на практико-университеска и професионална комуникация. При развиване 
на дейностите в университетските центрове и клубовесе привличат външни 
специалисти, завършили висшето си образование в университета в Русе, а и 
много бизнес организации и социални институции.

Така например при учредяване на десетия професионален клуб в на-
чалото на 2016год. в Русенския университетса присъствали три фирми (Ак-
тив Ел Инженеринг ООД, Търтъл Джет ООД (собственици на сайта „robotev.
com“) и ЕЛСИ ООД) [5].

Социалните патрньори присъстват и при реализиране на проектната 
работа и в живота на академичната общност. Всичко това съдейства за разви-
тие на практическата подготовка на студентите, разгръщане на учебно-изсле-
дователската дейност, стимул за провеждане на различни идеи и инициативи. 

Друг пример за създадена широка партньорска мрежа и мобилност е на 
функциониращия към катедра „Педагогика, психология и история“ в Русен-
ски университет „Ангел Кънчев“ клуб „Млад педагог/социален педагог“. Чрез 
развиващата се клубна дейноств него се цели: 
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• „създаване на широки партньорства за утвърждаване на неформал-

ните подходи и практики във формалното (училищно и университет-
ско) образование;

• Развиване на връзката наука – образование – практика чрез нацио-
нални и международни програми;

• Създаване на научно-практически знания, свързани с реалността на 
пазара на труда и ориентирани към проблемите на обществото;

• Установяване на политика за развитие, мобилност, вътре, междууни-
верситетско и междуинституционално партньорство“ [7].

Клубът, в който членуват и е отворен за всички студенти, преподава-
тели, докторанти и практикуващи специалисти от социално-педагогическа-
та сфера е създал партньорски взаимоотношения с държавни, общински и 
неправителствени организации за обсъждане проблеми, свързани с педа-
гогическата и социално-педагогическата практика на студентите, както и 
нуждите от актуални научни изследвания, разработки и дейности: училища 
идетски градини в и извън гр. Русе; разкрити социални услуги в общността и 
специализираните институции (като приют за безнадзорни деца, центрове за 
настаняване от семеен тип, защитени жилища, център за обществена подкре-
па, комплекс за социални услуги за деца и семейства, дневния център за стари 
хора, дневен център за деца), неправителствени организации (като Фондация 
Център „Надя“ – клон Русе, Християнски Център „Живот на победа“, фонда-
ция „Приятелска подкрепа“, РКО Каритас, Еквилибриум, Български червен 
кръст и други), Средношколско общежитие, Превантивно-информационен 
център към Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ към Агенция 
за социално подпомагане и други. 

От направения опит за представяне на дейностите на няколко клуба, 
които функционират в Русенския университет „Ангел Кънчев“ може да се об-
общи, че създадената академична среда дава възможностза обединение на гру-
пи от различна възраст по интереси, за предаване на практически опит, раз-
виване наизяви и реализиране на учебно-изследователски идеи и инициативи.

Заключение
Приложеният академичен подход за развитие на клубна/лабораторна 

дейност показва, че:
1. необходимо е да продължи организираното неформално обучение на 

младите хора;
2. целенасочено е да се търсят и създадават извън университетски парт-

ньорства, които подпомагат практическото обучение на младите хора;
3. академичното ръководство в Русенския университет подкрепя раз-

ширяването на клубната дейност, като условие/предпоставка за устойчиво 
развите на научния потенциал.

4. стимулиране развиване способните на младите хора и включването 
им в „непривлекателната“ научноизследователската кариера;

Клубна университетска дейност – гарант за устойчиво научно и практическо развитие
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5. предлагане на стимули и възможности за кариерни пътища за сту-

денти и преподаватели в резултат на лична ангажираност в дейности на цен-
трове, лаборатории или клубове.
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  
И ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ КАТО АРТТЕРАПИЯ

Благомир Папазов

FINE ART AND VISUAL ACTIVITIES AS ART THERAPY
Blagomir Papazov

ABSTRACT: This paper deals with a relatively new problem in training chil-
dren with educational needs, more precisely in the field of Fine arts. It discusses 
the peculiarities of basic arts, their developing factors, which enable effective art 
therapy and educational process.
KEYWORDS: fine arts, education, art therapy, arts training.

Изследването е финансирано по проект № РД–08 – 139 / 08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Възможностите на изкуството в съвременното глобално човешко об-
щуване оказват огромно влияние за емоционално-естетическия контакт на 
личността. Общуването с произведенията на изкуството провокира личност-
та към изграждане на определени естетически критерии и норми, изправя го 
пред казуси и дилеми. Въздействието на изкуството има поли-функционален 
характер, което предопределя неговата общочовешка ценност, надхвърляйки 
рамките на общокултурната му значимост. Характеризиращо се с доминира-
щата роля на естетическата си функция изкуството е своеобразен концеп-
туален посредник на редица послания и въздействия по посока опознаване 
на света, възпитание на личността, комуникативна активност, формиране на 
оценъчни критерии и редица други развиващи индивида дадености.

Срещата с произведенията на изобразителните изкуства и изобразител-
ната дейност оказватположително въздействие за развитието на умствените, 
познавателните и общо-развиващите процеси при детската личност. Изобра-
зителната практическа дейност е доказала, че това важи особено силно при 
деца със специални образователни проблеми. Съчетаването на използване на 
изобразителна дейност в образованието, диагностирането и терапевтичната 
практика, паралелно с медицинските методи на лечение, води до доказани 
положителни резултати. Включването на изобразителната дейност чрезт. 
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нар. „арттерапия“ като превантивно, корекционно и профилактично сред-
ство решава не само чисто медицински, но и психологически, образователни 
и социални задачи, които са свързани успешно и при работа с деца със спе-
циални образователни потребности. Участието на изкуството чрез съзида-
телните творчески процеси като възможност за оказване въздействие върху 
емоционалното състояние и общото развитие на индивида има сравнително 
кратка история в световната терапевтична практика. Руският арттерапевт 
Александър Копитин счита утвърждаването на арттерапията като направле-
ние в лечебно-корекционната и профилактична работа. Като научен метод на 
изследване и практика арттерапията се налага около средата на ХХ век. Освен 
при работа с деца с умствена недостатъчност и други специални образова-
телни проблеми арттерапията се използва с ускорени темпове и при деца в 
неравностойно социално положение, алкохолно и наркотично зависими гру-
пи, възрастни хора, лица лишени от свобода, бежанци, групи подлежащи на 
ре-социализация и др.

Маргарет Наумбург(една от основоположниците на арттерапията в 
САЩ) счита, че най-важните мисли и чувства, както и преживяванията 
на човека, които са породени от неговата безсъзнателност, могат да наме-
рят израз много повече във вид на образи, отколкото чрез думи. М. Наум-
бург(1890–1983) публикува в един от основните си трудове „Изучаване на 
свободната художествена експресия на децата с нарушения в поведението 
като средство за лечение и диагностика“ (1947 г.) изследване върху проблеми-
те на свободното изразяване на собствените преживявания на децата посред-
ством изобразителната дейност. За Наумбург прийомите на арттерапията са 
свързани с представата за това, че във всеки човек е заложена способността 
за проекция на неговите вътрешни конфликти във визуални образи и форми. 
Когато участниците преодоляват в резултат на различни художествени зани-
мания съмненията си в собствените си възможности, те започват свободно 
да изразяват своите страхове, потребности и фантазии в рисунки, а оттам – 
встъпват и в съприкосновение със своето безсъзнателно начало, „разгова-
ряйки“ чрез символния език на образите.

Американската художничка и арттерапевт Едит Крамър (1916–2014) 
приема позицията, че достигането до положителни ефекти от арт-терапията 
е възможно преди всичко за сметка на лекуващите възможности на самия 
процес на художествена дейност и съзидателност. За нея художествената дей-
ност се явява средство за обогатяване на субективния опит, за сметка на това, 
че тя е способна да бъде негов еквивалент.

Адриан Хил (1895–1977) е английски художник и учен, който пръв в 
Европа проучва и практикува успешно арт-терапия чрез изобразителна дей-
ност. Автор е на редица основополагащи трудове в тази област и е един от 
пионерите на използването на изобразителната дейност в арт-терапията. Под 
негово ръководство през 1949 г. във Великобритания се създава „Арттерапев-
тичен съюз“, преименуван през 1963 г. в „Британска асоциация на арттерапе-
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втите“. Според А. Хил като се предизвиква болният да изразява във визуална 
форма своите преживявания, могат да се излекуват неговите душевни рани, 
свързани с патологичната интроспекция, а в други случаи това би довело до 
понижаване тревожността и напрежението, до формирането на по-оптимис-
тичен поглед към света. Създавайки различни образи или серия от изображе-
ния, пациентът се „отдалечава“ от своите недостатъци и концентрира внима-
нието си върху това, което му помага да се освободи от страданията.

Руският учен Зоя Денисова изучава експериментално детската изобрази-
телна дейност във връзка със закономерностите на функционирането на мозъка 
и конкретно с развитието на аналитико-синтетичната дейност. Тя определя,че 
изобразителната дейност е тясно свързана с динамиката на развитието на нерв-
ните процеси, а това безспорно подпомага изучаването реакциите на висшата 
нервна дейност. Изобразяването е един от най-силните за реагиране на детето 
към явленията и обектите от заобикалящата реалност. Изобразителната дей-
ност е не само резултат от биологично съзряване, а се влияе до голяма степен от 
факторите на социалната среда, в които се развива младата личност.

За известния руски лекар и изследовател Александър Копитин арт-тера-
пията е средство за невербално общуване и е не само психиатричен метод, но 
има поле за успешна изява в педагогическата и социалната практика. Тя има 
„инсайд-ориентировъчен“ характер (откривателски), като предполага уни-
кална атмосфера на търпимост, на доверие и съпричастност към вътрешната 
душевност. Продуктите на изкуството са обективно свидетелство за настрое-
ния и мисли, за емоционални състояния и това ги прави успешно приложими 
за ретроспективна или динамична оценка на състоянието на определена лич-
ност. Чрез изразните средства на изкуството човек може да изрази най-точно 
и най-пълно себе си, както и своите емоции, потребности, страхове, нагони, 
влечения и пр. По-задълбоченото разбиране на механизмите на вербалната и 
невербалната комуникация, както и на различните алтернативни форми на 
творческото самоизразяване, позволяват да се постигат гарантирани успехи. 
За това способстват и някои нови форми на изява на съвременното изобрази-
телно изкуство като например хепънинг, пърформанс, лендарт, мултимедий-
ни изкуства, художествени инсталации и др.

Влиянието на произведенията на изобразителното изкуство и практи-
ческата изобразителна дейност при деца със специални образователни изиск-
вания се разглеждат в по-широк обхват и от редица психолози, арттерапевти, 
художници, изкуствоведи и други учени. Между тях трябва да се отбележат 
заслугите на немския учен Ханс Принцхорн, френския художник и изследо-
вател Жан Дебюфе, австрийския скулптор Франц Месершмид, американския 
изкуствовед Рудолф Арнхайм, шведите Карл Фредерик Хил и Ернст Йозеф-
сон, английския изкуствовед Хербърт Рийд, психоаналитичката Ирена Чам-
пернън и редица други.

В България работят редица изявени учени от областите на психологи-
ята, медицината, педагогиката, изкуствата и др., които разработват изслед-
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вания и публикации в това направление. В областта на арттерапията се от-
личават публикациите на Ж. Атанасов, Г. Пирьов, Д. Батоева, М. Белова, Н. 
Бояджиева, Л. Димитров, И. Карагьозов, Т. Попов, Д. Маркова, П. Цанев и др. 
Представените учени имат свои доказани в практиката становища по посока 
участието на изобразителната дейност при работа с деца със специални обра-
зователни изисквания.В голямата си част резултатите от изследванията им са 
близки по същество, но като цяло те имат доказан принос за социализацията 
на деца с наличия на специфични проблеми.

В тази особено важна област на съвременното ни образование, в тера-
певтичен и социален аспект, вземат активно участие и други видове изкуства. 
Ползотворни терапевтични дейности при работа с деца със специални обра-
зователни изисквания са музикалната терапия, хореографията и танцовите 
изкуства, игровата терапия, терапията с литературни четения и поезия, теа-
трална терапия и др.

За известната руска изследователка на детското изобразително твор-
чество Валерия Мухина детската рисунка е своеобразна синтетична дейност, 
характеризираща се с прояви, обхващащи различни страни на психиката на 
индивида. В нея се разкрива своеобразието на формиращата се детска ин-
дивидуалност, а самата рисунка оказва съществено влияние за развитието 
на младата личност. В основата на всяка една изобразителна дейност лежат 
възприятията, които се получават в резултат на усещането и отразяване на 
образните особености на обектите и явленията в действителността. Физи-
ологията на възприятията се определя като своеобразна „анализаторска“ 
способност, която се осъществява от сложно организирани нервно-клетъч-
ни системи, наречени „анализатори“. Според преобладаваща част от изслед-
ванията в съвременната психология представите за пространствените свой-
ства на предметите не са вродени. Зрителното възприятие на пространство-
то и изобразителното му отразяване се изработва постепенно в процесите на 
индивидуалното развитие на личността. За възприятието сигнално значение 
имат не толкова качествата на отделните дразнители, а по-скоро разликата 
в отношенията между тях. В този смисъл изобразителните процеси са осо-
бено важни за общото развитие на всяка една личност, независимо от инди-
видуалните характерни дадености и наличието на един или друг негативен 
проблем.
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С КРИТИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ ПРОГРАМИТЕ  
ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Боянка Пенева, Любомр Борисов, Корнелия Найденова

WITH A CRITICAL LOOK AT PROGRAMS  
IN PHYSICAL EDUCATION  AND SPORT

Boyanka Peneva, Lyubomir Borisov, Korneliya Naydenova

ABSTRACT: The report focuses on the quality of the curricula in physical educa-
tion and sport in Bulgarian schools and shows that they are not at a satisfactory 
level. It underlines the necessity for their new preparation and an obligatory style 
editing of the text.
KEYWORDS: curriculum, physical education and sports, student.

Прегледът върху качеството на учебните програми по физическовъз-
питание и спорт в българското училище показва, че те не са на удовлетво-
рително ниво. Необходимо е тяхно ново изготвяне и задължително стилово 
редактиране на текста.

Като че ли при изготвянето на програмите авторите им имат пред себе 
си един имагинерен ученик, за който, ако се съди от изискванията към него, 
се очаква да бъде супер атлет. На практика обаче в големите градове в пове-
чето случаи пред нас са ученици, които растат в маломерни апартаменти и 
които дори не знаят какво е игра на улицата. Така всички изисквания, спусна-
ти от Министерството на образованието и науката, едва ли отговарят на въз-
можностите на днешните обездвижени деца и подрастващи. Въпреки това се 
препуска напред по материала и методичните единици. Няма мащабно про-
учване доколко днешните деца владеят елементарните естествено приложни 
движения. Виждането по проблема е доста песимистично. Все пак нашето 
училище много обича да оценява и защо ли във Финландия са премахнати 
оценките по всички учебни предмети до 14-годишна възраст?

На какво трябва да се обърне внимание при редактирането на програ-
мите по физическо възпитание и спорт? На кого е необходимо многократното 
повтаряне „изпълнява“ и „прилага“? Това само утежнява текста. Хубаво е, че 
„лицата с увреждане“ присъстват и се имат предвид, но не трябва да ни се 
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натрапват, а деликатно да бъдат споменати в обща част. И по-добре е да бъдат 
ученици с увреждания и девиантно поведение.

Необходимо е да се постави добра основа и от нея нагоре да се гради. 
Тази основая търсим в първи клас и дори още в предучилищна възраст.

„Не слагай коня пред каруцата“ – гласи наша поговорка. Но като че ли 
точно това стана в далечната 1990 г., когато правенето на програми започ-
на от Х клас с изискването за нови понятия, навлезли в учебния предмет. С 
тях в програмите по физическо възптание спорт влезе терминологията на 
ветроходството с неговите 10 специфични термина със скандинавски произ-
ход. И това се предлага на ученици, които не умеят да плуват – предполагаме 
поне 90% от тях. И отново насреща ни е имагинерният отличен атлет в слу-
чаяплувец, който прозира от предложената програма. Оттогава си остава и 
гребането – вярно, като избираема област на учебно съдържание. Но колко 
училища – СОУ-та, в България могат да си го позволят освен Професионал-
ната морска гимназия във Варна. И като какво се ползва то там – като учеб-
но съдържание по физическо възпитание и спорт или като отделна учебна 
дисциплина, което е доста възможно, а намираме и необходимо за бъдещата 
професия на обучаваните там. 

Ако днес Министерството на образованието и науката трябва да пра-
ви нещо, то трябва първо да положи добри основи и оттам да гради нагоре. 
Програмите се правят все по актуализирани, но само формално и с излишна 
натруфеност и псевдонаучност. 

Велик физик преди близо два века е казал, че добър учен е този, който 
с прости думи казва много сложни неща и то така, че всички да го разберат.
По същия начин трябва да е и при изготвянето на учебните програми в Бъл-
гария. Има такива действащи учебни програми по физическо възпитание в 
европейското образователно пространство и това са програмите на Испания 
и Великобритания, а сигурно и на други държави, които не познаваме. При 
тях всичко е казано простичко, но отвътре напъва правилната методика и не 
ти дава право да мръднеш настрана от нея. Това изпълва човек с възхищение 
и почуда как са успели да го направят. Това е супер майсторство на добри ме-
тодисти в предметната област. В България също имаме добрата база от учеб-
ните програми от 70-те години на ХХ век с автори Иван Попов и колектив, 
Методи Якимов от Варна и др. На тях трябва да се стъпи, за да се възстанови 
качеството на физическото възпитание и спорт в училищата на България. 

С какво се сблъскваме на практика днес например в програмите по фи-
зическо възпитание и спорт за II клас?

1. Едва ли ученик на 8-годишна възраст (II клас) е достатъчно съзрял, 
за да може да „разпознава опасностите в различните водоеми“ и за 
повечето населени места на картинка ли ще му ги покажат/показват?

2. Пак заII клас – туризъм. Движи се по маркиран път – добре, но да 
„описва по предварително зададен алгоритъм природни обекти“ ни 
се струва, че с това и неговият учител няма да се справи.
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3. Неразумно е изпълняването на различни скокови упражнения, вклю-

чително и при снежни условия.
4. Как ще стане това знаене за „ нанасяне на удар с топка, без да застра-

шава здравето на партньора“. Ученикът на тази възраст осъзнава 
ли това? И по-нататък – „Прилага усвоените сръчности в щафети и 
т.н.“ – Кой е гарантът, че тези сръчности са усвоени? 

Считаме за пропуск бедното съдържание на този учебен предмет и то 
явно се отнася само за България, което личи от следното официално сведение 
за „Задължителните спортни дисциплини, застъпени в учебната програма на-
децата“ в ЕС. Колко неща ни липсват и защо? Избягваме необходимия анализ.

Ресурс: Доклад на европейската комисия за Физическото образование и спорт 
в училищата в Европаот 2013 г.

Легенда:
Начално училище средно образование  – няма свободноизбираеми до-
пълнителни дисциплини

Уменията и компетентностите по физическо възпитание в европейски-
те държави се предлагат на база двигателни активности, разделени в 6 групи с 
разработки къмтях. В България база са основните спортове (ядра) лека атле-
тика, гимнастика, спортни игри. Тези разработки всеки учител по физическо 
възпитание прави сам или с помощта и консултацията на останалите свои 
колеги специалисти:

◆ Танци – 3 разработки
◆ Игри – 4 разработки
◆ Гимнастика/Движения – 4 разработки
◆ Инвазивни игри – 6 разработки
◆ Игри на мрежа – 3 разработки
◆ Игри на полето – 3 разработки

С критичен поглед към програмите по физическо възпитание и спорт
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Всичко това се качва в мрежата за сведение на учители и родители, за да 

могат и те да са в помощ при обучението в движения на децата и подраства-
щите1.

Самата програма дава възможност за детайлизиране на съдържанието 
на методичните единици и за реална двигателна активност. Има ли я двига-
телната активност и упражняването в българското училище? Или е само на 
книга? Въпросът остава без отговор. И като че ли основният метод „упраж-
няването“ е силно занижено и без необходимия физиологичен ефект върху 
детския организъм.

Това са добри примери и не твърдим, че навсякъде по света е така. Но 
трябва да се поучим от тях и да дадем по-голяма свобода на нашите учители 
по физическо възпитание и спорт, за да организират максмално добре двига-
телното обучението на учениците в своето училище. 

References
1. Doklad na evropeyskata komisiya za Fizicheskoto obrazovanie I sport v Evropa ot 

2013 g. 
2. Programite po fizichesko vuzpitanie i sport ot sayta na MON. 

1 Примерът е от направеното от учителите по физическо възпитание вначалноу-
чилище в Cyncoed.Cyncoedе област в севернатачастнаКардиф /Cardiff, столицатанаУелс.
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ПРОБЛЕМНИТЕ СИТУАЦИИ  
В МАТЕМАТИЧЕСКОТО УЧЕБНО ПРОСТРАНСТВО 

НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ
Валентина И. Чилева

PROBLEMATIC SITUATIONS IN MATHEMATICAL 
LEARNING SPACES FOR PUPILS IN PRIMARY SCHOOL 

Valentina I. Chileva

ABSTRACT: These problems are most often present in both the daily and the 
school area. This article highlights the basic problem situations present in the 
mathematical space of 7-11 year olds. They are classified depending on the psy-
chological, intellectual or procedural aspects of the educational process in math-
ematics.
KEYWORDS: problem, problematic situation, types of problematic situations

Проблемът е един от най-често присъстващите фактори в човешко-
то ежедневие. Битов или учебен, професионален или психологически, той е 
толкова дълбоко вкоренена константа в житейския път на всеки индивид, че 
осъзнаването на сложната система от ментални действия, използвана за него-
вото решаване е почти невъзможно. 

В ежедневието си човек се сблъсква с разнообразни проблеми или още 
нерешени задачи, въпроси и всякакви дейности, непосредствено свързани с 
последователно решаване. Проблеми се решават непрекъснато, в повечето 
случаи това става интуитивно, но някои от ситуациите изискват друг, разли-
чен подход, нова стратегия на действия, за която решаващият не е подготвен.

Дали даден проблем ще бъде решен успешно, зависи от степента на 
обученост на субекта в решаването на проблеми. Първоначално, вярвайки, 
че способността за решаване на проблемни ситуации е вродена, много ав-
тори днес са на мнение, че тя се придобива. "Организацията на обучението е 
един от основните проблеми на съвременната дидактика" [2], поради което 
в учебно-възпитателния процес се осъществява организирано решаване на 
проблеми. To повишава равнището на способността за решаване на проблем-
ни ситуации. Тази организираност се постига с помощта на т.нар дидактиче-
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ска проблемност. Тя се създава за учебни цели и чрез нея се решават учебни 
проблеми.

Дидактическата проблемна ситуация представлява модел на реална 
житейска ситуация, чието решаване подготвя учениците за преодоляването 
на голям диапазон житейски проблеми, които ще възникват по пътя на тях-
ното израстване. Поради тази причина вариативносттана предоставяните в 
учебно-възпитателния процес проблеми трябва да бъде богата.

Спецификата на учебния предмет математика и процесът на усвояване 
на математически знания дават възможност за прилагането на различни по 
своята характеристика учебни проблеми. Те реализират заложените в учеб-
ното съдържание цели, строго съобразени с отделните уроци.

Проблемността като категория, присъща едновременно на технологич-
ния и психологическия аспект на процеса на усвояване на знания, предполага 
присъстващите проблемни ситуации в математическото учебно простран-
ство на учениците в началните класове да притежават съответно технологи-
чен или психологически характер.

В педагогиката понятието проблем се свързва главно с термина учебен 
проблем. Учебният проблемпредставлява учебно-възпитателна проблемна си-
туация, която обикновено се поставя еднократно от самия учител. Учебните 
проблеми нямат статут на научни проблеми, защото предхождащата ги инфор-
мация е в пъти по-малка от тази, която опосредства научните проблеми. Освен 
това в основата на учебните проблеми стоят вече известни на науката знания. 
От педагогическа гледна точка, най-общо, проблемът се разглежда като систе-
ма от недостатъчни данни. В. Окон смята, че „учебният проблем представлява 
практическа или теоретична трудност, чието решение е резултат от собствената 
изследователска активност на ученика. Фонът на тази трудност обикновено е 
целесъобразно организираната ситуация, в която ученикът се стреми към пре-
одоляване на трудностите и по такъв начин придобива нови знания и опит“ [5].

Когато една ситуация създава усещането за дискомфорт, невъзможност 
за бързо решаване, усещане за проблем у субекта, тогава тя може да се кате-
горизира като проблемна ситуация. Редица автори дават определение за про-
блемна ситуация. Според Пушкин „Човек трябва да извърши някаква съвкуп-
ност от действия, да реши тази или онази задача, обаче наличните условия не 
му показват начина за решаването ѝ и целия арсенал от минал опит не съдър-
жа никаква готова схема, която би била пригодна за дадените условия. За да 
намери изход от подобна ситуация, човек трябва да създава нова, липсваща 
по-рано у него стратегия на действие, т.е. да извърши акт на творчество. Та-
кава ситуация се нарича проблемна, а психичният процес с помощта на който 
се решава проблемът се нарича продуктивно мислене, или ако се употреби 
термина на Архимед евристична дейност“[6]

Л. Фридман допълва това схващане като уточнява, че проблемните 
ситуации възникват, когато субектът в своята дейност, насочена към някой 
обект, среща затруднение, което се състои в недостиг на знания или способи 
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на действие. Подобно е схващането за същността на проблемната ситуация 
и според Л. Крол и Т. Милър, които определят една ситуация като проблем-
на, когато съдържа особеност, към която решаващия не знае как да подходи. 
Друго определение за проблемна ситуация дават Хендерсън и Пингри, според 
които това е ситуация, за която не може да се намери готово решение. 

Тези дефиниции на проблемната ситуация засягат предимно нейния 
процесуален, дейностен аспект. Понятието проблемна ситуация, обаче, не се 
отнася само до затруднения в извършването на една или друга дейност. Про-
блемната ситуация отразява определено психическо състояние. Ето защо А. 
Матюшкин определя проблемната ситуация като „ специфичен вид взаимо-
действие между субекта и обекта. Тя характеризира определено психично със-
тояние на субекта, възникващо в процеса на изпълнение на такава дейност, 
която изисква откриване на нови знания за предмета, способите или условията 
за извършване на дейността“ [7]. М. Махмутов свързва проблемната ситуация 
с „ интелектуално затруднение, възникващо в случаите, когато човек не знае 
как да обясни определени явления, факти, процеси от действителността“ [8].

Определянето на една ситуация като проблемна, зависи от индивиду-
алното отношение към нея. За да възприеме индивида дадена ситуация като 
проблемна той трябва да бъде заинтересуван от нейното решаване. Това оз-
начава, че субектът трябва да се включи в ситуацията, да забележи и осъзнае 
затруднението като пожелае да го отстрани. Съществуват някои особености, 
които определят дадена ситуация като проблемна:

• Ситуацията трябва да представлява предизвикателство.
• Ситуацията трябва да е нова, такава с която индивидът не се е сблъск-

вал до този момент.
• Ситуацията трябва да е сложна и да предизвиква индивида да я реши.
Това дава основание да се обобщи, че проблемната ситуация е особено 

психическо състояние на субекта, породено от неговата дейност към опреде-
лен обект, което възниква от появата на нови цели или условия на дейност, 
когато познатите средства и начини на действие не са достатъчни за постига-
нето на наличните цели.

В контекста на педагогическата дейност понятието проблемна ситуация 
е тясно свързано с понятието проблем. „Проблемът е знаков израз на осъзна-
тото от субекта диалектическо противоречие в проблемната ситуация“[3]. Той 
възниква в процеса на анализ на проблемната ситуация и представлява опи-
сание на проблемната ситуация, направено на някакъв, естествен или изкуст-
вен, език. Следователно проблемата е модел на проблемната ситуация. Това, 
което отличава проблемата от проблемната ситуация е, че проблемата е обект, 
който може да се предава на субектите на дейността, докато проблемната си-
туация е изцяло субективна, тя не може да се предаде от един субект на друг.

Характерна особеност на проблемните ситуации е, че в тях мисловни-
ят процес е насочен от известното към неизвестното, следвайки определен 
път за решаване.Целта определя движението на мисълта в проблемната си-
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туация. От тази гледна точка се разграничават няколко категории проблемни 
ситуации.

Логическите проблемни ситуации имат за крайна цел усвояването на 
някакво понятие, теория, закон. Целта е не само наизустяването на понятие-
то, теорията, закона, но и неговото смислово осъзнаване. 

Праксеологическите проблемни ситуации целят свързването на теори-
ята с практиката. Те могат да възникнат от определена реална практическа 
обстановка и да изискват теоретичен принцип, който да обясни ситуацията 
или обратното, изхождайки от даден теоретичен принцип да се изгради прак-
тическа обстановка, която да го провери.

Логическият тип проблемност дава възможност да се разгледат ин-
тегративните връзки в учебно-възпитателния процес по математика.

Обучението по математика в началните класове има интегративен ха-
рактер, както външно интегративен, интегрират се знания от други науки, 
така и вътрешно интегративен, интегрират се аритметични, алгебрични, гео-
метрични знания. От гледна точка на интегративния характер на математика-
та съществуват следните типове проблемни ситуации:

➢ Проблемни ситуации за координиране.
Тези проблемни ситуации имат две основни цели – да разкрият общото 

между две или повече науки и да отличат специфичното във всяка от тях.
➢ Проблемни ситуации за преход.
Тук целта е разкриване на приемствеността между знанията по различ-

ните учебни дисциплини;
➢ Проблемни ситуации от мирогледен тип.
Мирогледният тип проблемни ситуации предоставят последната въз-

можна степен на обобщение. Те довеждат частно-научните обобщения до сте-
пен на всеобщност и превръщат тези обобщения в система.

Познанието по математика, особено това в началните класове, е с 
предимно практическа насоченост. Връзката между теоретичните знания и 
практиката се осъществява благодарение на проблемните ситуации от прак-
сеологически тип. Те от своя страна се делят на практико-принципни, прин-
ципно-практични, теоретико-практически и практико-верифитивни.

Практико-принципните проблемни ситуации поставят реално-прак-
тическа обстановка, чиято цел е да изведе практическия принцип, който раз-
крива нейния основен закон на поведение.

Принципно-практични проблемни ситуации предоставят реално-прак-
тическата обстановка, която да се измени в посока, определена от даден прин-
цип. Основното при тези ситуации е, че практиката се подчинява на теорията.

Теоретико-практическите проблемни ситуации са тип праксеологични 
ситуации, които се изграждат върху определена теория. Тази теория е посо-
чена, а целта е изграждането на реално-практическа обстановка, в която тео-
рията може ефективно да се приложи.

Практико-верифитивните проблемни ситуации се създават с цел до-
казването на практика истинността на определена теория.

Валентина И. Чилева
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Разнообразието от проблемни ситуации в математическото простран-

ство на учениците е въпрос, разглеждан от много автори. А.М. Матюшкин 
изследва проблемните ситуации в обучението, акцентирайки дейността на 
учениците. За да изрази по-ясно механизма на възникване на тези ситуации, 
той създава триизмерен модел.

Моделът е изграден от три плоскости, които отразяват различните ти-
пове проблемни ситуации, възникващи в процеса на развитие и регулация на 
дейността. Деленията в отделните плоскости се отнасят към разногласията, 
които възникват при пряката и обратна връзка и са означени както следва:

1. Основни елементи на дейността;
2. Етапи на дейността;
3. Различни степени на разминаване в процеса на регулация на дейност-

та, възникващи в съответствие с творческите възможности на субекта.
Плоскост Д представя функционалната страна на дейността, тя включ-

ва няколко структурни компонента: цел, определяща предмета на дейността; 
методи за изпълнение на дейността; условия при, които се изпълнява дей-
ността. Съответно противоречията, възникващи в тази плоскост са свърза-
ни с целите, методите или условията на действие, които пораждат три типа 
проблемни ситуации. Това са ситуации, в които проблемността произтича 
от трудности в определяне на целите на дейността, в подбора на методи за 
действие или в ориентиране в условията, при които трябва да протече дей-
ността. Проблемните ситуации, характеризиращи се с противоречия относно 
предмета на дейността, имат теоретичен характер. Те изискват разкриването 
на нови закономерности, които да обяснят някои явления. При тези проблем-
ни ситуации неизвестното съвпада с целта на действие. 

Във връзка с методите на изпълнение на дейността проблемните ситуа-
ции са предимно с практическа насоченост. Те изискват използването на един 
или друг метод, не рядко и на комбинация от методи за постигане на целта. 
Проблемните ситуации от този тип предлагат яснота по отношение на начал-
ната и крайната ситуация, но не и по отношение на методите, необходими за 
преобразуването на началната ситуация в крайна.
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Проблемните ситуации, които възникват при наличие на противоре-

чия, отнасящи се до условията на дейността, са свързани с формирането на 
навици. Субектът вече е усвоил принципа и метода на действие и проблем-
ните ситуации се явяват като средство за превръщане на едно инцидентно 
действие в навик.

Плоскост Г, която се определя като генетическа, характеризира про-
блемни ситуации свързани с нивата на развитие на дейността. Тези нива се 
проявяват в психологическите способности за осъществяване на пряка и об-
ратна връзка. Когато възникнат проблемни ситуации в тази плоскост, от зна-
чение е способността на субекта да предвижда решението на проблема, което 
се свързва с най-високо ниво на развитие на дейността. По-ниските равнища 
се обуславят от способността да се предвиждат целите, методите или услови-
ята на дейността.

Плоскост Т е свързана с трудността на проблемната ситуация. Тя из-
исква възникването на ситуации, при които да е налице разногласие между 
усвоените по-рано знания и знанията, които предстоят да се усвоят. Това оз-
начава наличие на проблемни ситуации с висока степен на творчество. Плос-
кост Т позволява проследяването на условията на възникване и възможност-
та за намиране на неизвестното в проблемната ситуация.

Пресичането и на трите плоскости позволява възникването на 27 класа 
проблемни ситуации, свързани с процеса на развитие на дейността. Всяка една 
от тези ситуации може да бъде характеризирана с местоположение в структу-
рата на действията в зависимост от нивото на развитие на действията и степен-
та на разногласие в процеса на регулиране на дейността. Вследствие на преси-
чане на плоскостите нововъзникналите проблемни ситуации съдържат особе-
ностите на всяка отделна плоскост и могат да се определят като интегративни. 
Те могат да се изразяват символично посредством поредица от обозначаващи 
знаци. С главна буква се обозначава плоскостта на възникване (Д, Г, Т). Инде-
ксите за Д плоскост са съответно- п (неизвестното е предмета на действие), м 
(неизвестен е метода на действие), у (неизвестни са условията на действие). За 
плоскост Г индексите са 1, 2, 3, които показват равнището на развитие на дей-
ността и за плоскост Тиндексите са 1, 2, 3, които показват степента на трудност. 
Относно нивата на трудност 1-ниско, 2-средно, 3-високо са идентични с нивото 
на развитие на дейността. Проблемна ситуация с обозначение Дм Г2Т2. Ще се 
характеризира като проблемна ситуация, в която неизвестното представлява 
методът на действие. Тази проблемна ситуация възниква на второ равнище на 
развитие на дейността и изисква средни интелектуални възможни за решаване.

Проблемни ситуации, които отразяват прехода от конкретно към аб-
страктно имат следното обозначение:

ДуГ1Т1  →  ДмГ2Т2  →  ДпГ3Т3

Степента на трудност и равнището на развитие на дейността за всяка 
отделна плоскост предоставят възможност за възникване на множество про-
блемни ситуации с различни графични обозначения.
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Основната движеща сила в проблемните ситуации е противоречие-

то. М.Махмутов систематизира пет типа проблемни ситуации в зависимост 
от наличното количество знания, предоставените данни и противоречията, 
които възникват в процеса на прилагане на тези знания:

➢ Първи тип. Това е най-общият и разпространен тип проблемни си-
туации. Те възникват, когато ученикът осъзнае недостатъчността на 
знанията си за решаване на позната на пръв поглед задача.

➢ Втори тип. При този тип проблемни ситуации ученикът осъзнава 
недостига на знания за решаване на задачата, което предизвиква поз-
навателен интерес за откриване на новите знания.

➢ Трети тип. Тук проблемната ситуация е породена от противоречие 
между теоретичната възможност на избрания начин за решаване на 
дадена задача и практическата му неосъществимост.

➢ Четвърти тип. В тези проблемни ситуации налице са противоречия 
между практически постигнати резултати и невъзможност те да се 
обосноват теоретично.

➢ Пети тип. Това са проблемни ситуации, които възникват при поява 
на противоречия между получен вследствие на аналогия или интуи-
ция резултат и липса на теоретично му обосноваване.

В зависимост обществената и педагогическата значимост авторът раз-
деля проблемните ситуации на научни, обществено-практически, учебно-те-
оретични и учебно-практически.

Той класифицира проблемните ситуации на фронтални, групови и ин-
дивидуални според организацията на решаване. 

В зависимост от преобладаващата мисловна дейност в процеса на ре-
шаване проблемните ситуации се делят на:

• Информационни, когато решението се подсказва от учителя.
• Алгоритмични, когато начинът на решаване е известен, но се прилага 

в нови условия.
• Евристично-хипотетични, когато решението се достига по пътя на 

създаване на хипотези.
М. Махмутов разглежда и една група мними проблеми, които е възмож-

но да възникнат в учебната практика. Той ги разделя на:
◉ Илюзорни – възникват от фантазията на учениците, във въобража-

еми ситуации.
◉ Нерешими – проблемът не може да се реши, но решаващият не осъз-

нава това.
◉ Преждевременни – произтичат от логиката на учебния процес, но все 

още не съществуват предпоставки за тяхното възникване.
◉ Повторни- решени по-рано, но формулирани по нов начин.
Б. Василева също разглежда проблемните ситуации като акцентира 

върху дидактическото им значение в процеса на обучение. Тя ги разделя на 
четири основни вида:
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Проблемни ситуации за мотивиране потребността от ново знание. Тези 

ситуации възникват при актуализиране на опорните знания и умения с цел 
мотивиране познавателния интерес на учениците. Обикновено чрез про-
блемни ситуации от този вид учебният проблем се посочва пряко, като нами-
ра израз в поставяне темата на урока.

Проблемни ситуации за възприемане на ново знание или нов начин на 
действие.

Ситуации от този вид възникват, когато учебният проблем е с по-висо-
ка степен на новост и абстрактност. Те са свързани с по-рано усвоени знания 
и тяхното възпроизвеждане, когато са в пряка логическа връзка с основното 
положение в проблемната задача.

Проблемни ситуации за затвърдяване назнания и формиране на умения.
Чрез този вид ситуации знанията се осъзнават и осмислят в дълбочина 

до степен на разбиране, което служи за средство при решаването на следващ 
кръг проблеми. Богатото разнообразие на проблемни ситуации от третия вид 
позволява разделянето им в следните подгрупи:

Първа подгрупа, която изисква прилагането на дадено знание в нови, 
вариращи условия.

Втора подгрупа, която изисква преобразуване на известно знание.
Проблемни ситуации за обобщаване и систематизиране на знанията.
Последният вид проблемни ситуации възникват в обобщителните уро-

ци. Те са насочени към обобщаване на знания и установяване на съществу-
ващите между тях връзки. Основната им цел е осмисляне на отношението 
между понятията.

В зависимост от това дали съществуват ясни пътища към решението 
на проблемната ситуация Дейвидсън и Стърнберг разделят проблемите в 
учебно-възпитателния процес по математика на добре структурирани и зле 
структурирани проблемни ситуации.

Добре структурираните проблемни ситуации притежават ясни пътища 
към решението, те са известни още като добре дефинирани проблеми. Тези про-
блеми имат лесен път за достигане до отговор, който се извървява чрез поредица 
от ходове. Основните характеристики на добре структурираните проблеми са: 

– състоят се от добре дефинирано начално състояние, ясно изразено 
желано крайно състояние, налични вътрешни и външни ресурси как-
то и от ограничено множество логически оператори;

– имат един правилен отговор ;
– предполагат прилагането на ограничен брой правила, които са орга-

низирани в предварително установен ред;
– включват понятия, които редовно се появяват в областта;
– имат предварително установен процес на решаване;
– представени са всички елементи на проблема.
Решаването на добре структурирани проблеми зависи от декларатив-

ното знание, но е с най-малка дълбочина на знанията като трансферът на зна-

Валентина И. Чилева



105
ние не е оптимален т.е. с тези проблеми се развиват умения,които могат да 
бъдат прилагани най вече към проблеми с аналогична структура.

Зле структурираните проблемни ситуации нямат ясен път за решаване, 
те се определят като зле дефинирани. Този вид проблеми нямат ясно дефини-
рано пространство на проблема, което поражда трудности в конструирането 
на подходящи умствени представи за решението, за поредицата от стъпки, 
която трябва да се следва до намирането на правилен отговор. Решаването 
на зле структурирани проблеми изисква преструктуриране на цялостната 
представа за проблема. Основните характеристики на зле структурираните 
проблеми са следните:

– един или повече елементи на проблема не са известни;
– съществува повече от едно правилно решение или не съществува ре-

шение;
– съществуват несъвместими критерии за оценяване на решенията;
– присъства неопределеност относно това кои понятия, правила и 

принципи са необходими за решаването на проблема;
– притежават връзки между понятия, правила и принципи, които са 

различни за всеки проблемен случай;
– нямат ясно изразени средства за определяне на подходящото дейст-

вие към намиране на отговора;
Трансферът на знания в зле структурираните проблеми е преносим 

като ученикът не просто запаметява, а търси различни възможности за ре-
шаване на проблема.

Разбира се извън посочените проблемни ситуации, които присъстват 
в математическото учебно пространство на учениците в началните класове, 
съществува още голямо разнообразие от по-елементарно класификациране. 
Така например проблемните ситуации, които се предлагат на учениците най-
общо могат да бъдат практически и теоретични. Още проблемните ситуации 
могат да притежават ниска, средна и висока степен на неопределеност. Също 
проблемните ситуации в зависимост от пълнотата на даденото, търсеното 
и неизвестното М. Махмутов определя като ситуации с отворен и затворен 
край. Проблемните ситуации със затворен край съдържат всичката необхо-
дима информация по отношение на данните и целите, за разлика от тях про-
блемите с отворен край притежават непълнота на данните или са с неясно 
изразени цели.

Особено внимание на проблемните ситуации с отворен край обръщат 
американските учени Р. Макинтош и Д. Джарет. В проблемите ситуации с от-
ворен край, проблемът трябва да съдържа няколко възможни отговора, кои-
то се получават при използването на различни методи за решаване. Фокусът 
не е върху намирането на отговор на поставения проблем, а върху методите 
за неговото достигане. Действителното решаване на проблеми с отворен край 
изисква наличието на проблем, който стои над уменията на учениците така, 
че те да не могат да го решат автоматично. Проблемът трябва да бъде непо-
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знат, оригинален, така че той да се възприеме като предизвикателство, но не 
и непреодолимо.

При решаването на проблеми с отворен край учениците сами вземат 
много от решенията, които в миналото са били вземани предимно от учите-
лите. За да реши кой метод да използва за решаването на проблеми с отворен 
край, ученикът трябва да се опре на свои предишни знания и опит с подобни 
проблеми. Той трябва да създаде свой собствен подход за решаване, като из-
ползва една или друга стратегия преди да достигне решението. След като го 
открие ученикът трябва да може да обясни на другите чрез какви разсъжде-
ния и житейски опит е успял да достигне до определяна стратегия за решава-
не като сподели защо едни методи са ефикасни, а други не.

Многообразието от проблемни ситуации не само спомага за обогатява-
не на учебния процес, но се допълва от ситуации, възникващи в самата учеб-
но-възпитателна дейност. За да се реализира една или друга образователна 
цел, е необходимо използването на различен набор проблемни ситуации, кое-
то е предпоставка за тяхната вариативност. Богатството от проблемни ситу-
ации в математическото учебно пространство на учениците в началните кла-
сове подпомага пълното развитие на интелектуалния им потенциал и цялост-
ното усвояване на математическите знания, заложени в учебната програма.
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A DIFFERENT PERSPECTIVE ON THE STUDY  
OF CHILDREN’S CREATIVE ACTIVITY PROCEDURES 
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ABSTRACT: The current paper presents a snapshot of the first stage of an em-
pirical research study on the creative activities of kindergarten children from the 
preparatory group. An emphasis is placed on the correlation between the factors 
underlying divergent thinking and Lerner’s creative activity procedures.
KEYWORDS: creativity, factors underlying divergent thinking, the „possible“ 
thinking, child universities, interaction, Lerner’s creative activity procedures.

Творчеството е специфична човешка дейност, в която се формира най-
пълноценно личността. Широк кръг от национални и международни изсле-
дователисподелят тезата, че в основата на творчеството на децата е тяхната 
активност и личният им практически опит. 

Г. Пирьов дава определение на понятието творчество, като се обосно-
вава с поредица определения, формулирани от различни изследователи. Раз-
личията се обуславят в зависимост от това дали се има предвид по-широкото 
или по-тясното разбиране за понятието.Според него, за да се намери правил-
ното схващане за творчеството, е необходимо да се анализират трите негови 
съществени аспекта, които се отнасят до: творческата личност, творческия 
процес и продукта на творчеството [8].

Л. Десев и др. разглеждат творчеството в тесния смисъл на думата и го 
определят като: способност (в смисъла на креативност), отношение и про-
цес. Под способност те разбират възможността субектът на творчество да си 
представя, да създава нови неща, да генерира оригинални идеи, да ги видои-
зменя и т.н. В смисъла на отношениетоте влагат две значения на термина – от 
една страна, авторите поставят връзката между хаоса и реда, между фанта-
зията и реалността и др., а от друга – насочеността на личността към полез-
ното действие, към гъвкавото и новаторско мислене, а също и чувството на 
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удовлетворение и наслаждение от добри постижения. Процесът, като трети 
аспект,те разглеждат като линия на развитие и проявление на различни ста-
дии, през които преминава творческата дейност; раждането и генерирането 
на оригинални идеи; усъвършенстването на творенията и др. [3: 59]. Автор-
ският колектив счита още, че креативността е система от творчески способ-
ности и съвкупност от личностни качества, които разкриват нови начини за 
решаване на задачи и проблеми. Теизброяват следните показателни признаци 
за креативност като предпоставка за развиване и съчетаване между образ-
ното и нестандартното мислене и интуитивното виждане; за достигането на 
по-високо равнище на саморегулация и самокритичност в дейността: „усет 
към нови проблеми, чувствителност към новото и необикновена творческа 
инициативност в самостоятелното поставяне на проблеми и решаването им; 
широта на социативен ред и на извършвани класификации, отдалеченост 
на асоциациите една от друга, дълбочина на обобщенията и неочакваност в 
отражението на нови функции и на предметите или явленията и връзките 
между тях; богатство и разнообразие или свободна инициативна игра – не-
обходима фаза в процеса на инсайта; гъвкавост, флуентност и оригиналност 
на мисленето и въображението, което е ядро на креативност, богатство на 
фантазията, на естетическите съждения, на художествената и въобще на съ-
зидателната дейност; съчетания между образно, дивергентно, нестандартно 
мислене и интуитивно виждане, прозрение на главното; високо равнище на 
саморегулация, самоконтрол и самокритичност в дейността“ [3:78].

Дж. Гилфорд извежданякои съществени за творческата личностчерти. 
Първата група характеристики той нарича „способности за творческо мисле-
не“. Към тях спадат: плавен поток на мисълта, гъвкавост, оригиналност, спо-
собност да се дообработва даден материал. Втората група характеристики се 
отнасят към мотивацията и темперамента [16].

Постановката на Гилфорд е дидактически проектирана от Р. Гайдова, 
която очертава двупластова психолого-познавателна структура по отношение 
на детското творчество в образователното направление Конструктивно-тех-
нически и битови дейности: психологическа (емоционално-мотивационна) 
и познавателна (образователно-практическа) страна на процеса. Първата е 
свързана със спонтанната дейност на децата, развиваща се в процес на висока 
емоционална и познавателна активност. Тя е обвързана и с практическата дей-
ност, активираща индивидуалността на познавателните процеси у децата [2].

Е. Русинова в публикацията си „Образователни стратегии за учене за 
творчество на децата“ определя ученето за творчество на децата като „нов тип 
учене, при който навлизането на познанието утвърждава индивидуализирани 
начини за адаптиране в нови реалности при разнообразие от педагогически 
и житейски ситуации“ [9: 51]. Тя споделя интересни ракурси за сърцевината 
на творческия процес, публикувани от AnnaKraft. Излагайки становището си 
във „Възможното мислене“, Kraft твърди, че „сърцевината на творчеството е 
в капацитета за трансформиране на „какво е“, „какво може да е“, или т. нар. 
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„възможно мислене“ [цит. по Е. Русинова: 50]. Възможното мислене е важно 
за учителя при проектиране на образователното взаимодействие с децата.

А. Велева основателно отбелязава, че една от предпоставките за развиване 
на творческия потенциал у децата е свободата от шаблоните. Според нея, при сре-
ща с нови явления децата нямат готови решения. Като причина за това тя отчита 
липсата на рутинни действия, която дава възможност за разнообразие на реаги-
рането. „Към тази особеност трябва да се прибави и ясно изразеният стремеж 
към самостоятелности, оттук и по-ниска степен на прояви на конформности, по-
висока степен на търсене на самостоятелна линия на мислене и поведение“ [1: 29].

При Реджио педагогиката и работата по проекти децата комуникират 
и действат като малки изследователи и творци. Темата не се задава наготово 
от преподавателя, а е провокирана от детския интерес въз основа на преки 
наблюдения и разглеждане на обекти. В тези дейности учителят не е ръково-
дител, а само съветник на децата. Международният опит на детски градини, 
работещи по италианската Реджио педагогика, извежда концепцията: „детето 
е конструктор на собственото си развитие; формирането на Аз-а се осъщест-
вява чрез контакти със заобикалящите детето личности; детето притежава 
сто езика, чрез които може да се изрази; проектите се разглеждат като една от 
формите на детска активност…“ [5: 132].

Концепцията на Дж. Колб за учене чрез опита представлява поредица 
от цикли, всеки от които започва с конкретен опит и продължава с рефле-
ксия с цел неговото осмисляне и систематизиране. Концептуалните знания 
се прилагат в практиката, включват се в наличния опит и след това отново се 
рефлектира върху новия опит [4:10].

Подобна итерация (Фиг. 1)обосновава и M. Resnick, основавайки се на 
практики в предучилищното възпитание и цитирайки R. Fulghum [13]. Все-
ки от циклите се състои от процесите: Представа, Създаване, Игра, Споделя-
не, Рефлексия, които водят до началото на новия цикъл, започващ отново с 
Представа … – „Imagine-Create-Play-Share-Reflect-Imagine“. Всеки от тези про-
цеси авторът не само обосновава, но и описва в практическия си опит с изсле-
дователски групи за итеративния процес в цикъла на креативно мислене. Той 
счита итерацията като за сърце на креативния процес.

Фиг. 1. Цикъл на креативно мислене (по M. Resnick)
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Цикличност се открива също и в практическия опит на една от ка-

надските програми. Цикълът от изследователски-базирано учене авторите 
структурират в следните компоненти:първоначален ангажимент; проучване; 
изследване; комуникация.Този проучвателен процес е основата на „изследова-
телско-базираното учене за деца“ [14: 16].Според концепцията изследовател-
ските умения не могат да бъдат преподавани изолирано. Те трябва да бъдат 
интегрирани в интересни теми и идеи и развити детски игри.

Цикълът на изследователската дейност на деца по проекта на EliTrimis 
също е организиран в четири стадия:предварителен, обогатяващ, продук-
тивен и рефлективен. В концепцията на проекта „Chorotopos“ се използва 
изследване, чиято същност е обучаване в творчество в различни природни 
среди (пространство, област, регион, село, град). В него се предвиждат както 
дейности в природата, така и в създадени от човека среди в близкото прос-
транствено обкръжение на училището [15].

Опитът на различни организации и държави по проекта „Детски уни-
верситети“ обосновава необходимостта от образователни реформи, които да 
започват още в предучилищните заведения. Програмата на детските универ-
ситети включва не само лекции, семинари, провеждани от професори, но и 
занимания в творчески работилници, посещения на театри, изложби и музеи. 
В някои от университетите се дава възможност да се включат деца от пре-
дучилищна възраст (6 години). „В ранното „университетско образование“ се 
явява най-добрата възможност за откриване и максимално стимулиране на 
детските способности“ за разгръщане на детския потенциал, за стимулиране 
на интелектуалното, сензорното, емоционалното, мотивационно и нравстве-
но развитие [5: 257].

Има изследвания, които насочват стадиите на творческо мислене към 
етапите за решаване на проблеми. Н. Колева се позовава на Дж. Дюи и Уолъс 
за стадиите на творческото мислене. Авторката цитира Уолъс за четирите 
стадия на творческото мислене, състоящи се от:

– „Приготвяне – събиране на информация и подробно разглеждане на 
проблема;

– Инкубация  – индивидът съзнателно не се занимава с решавания 
творчески проблем;

– Просветление – появява се щастливата идея, съпроводена със съот-
ветни емоционални преживявания;

– Проверка на достоверността и ценността на новата идея“ [6].
В сравнителен план Н. Колева подчертава, че схемата на Дюи е „да се 

направи чисто организационна инструкция към творчески ангажираната 
личност, докато тaзи на Уолъс е опит да се разкрие естественият ход на твор-
ческия процес“ [6: 51]. 

За целите на проведенодидактическо изследване се прилага тезата на 
И. Лернер за общодидактическите показателив система от проблемни задачи 
и на процедурите на творческа дейност, приведени в адаптиран вариант за 
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подготвителна група по направлениеКонструктивно-технически и битови 
дейности. И. Лернер утвърждава необходимостта проблемно-познавателни-
те задачи да бъдат не обикновена съвкупност, а логически построена система, 
която да отговаря на следните показатели:[7]

➢ наличие в съдържанието на задачите на аспектни проблеми (тези 
проблеми на дадена наука, които са общи за всички или част от обек-
тите и явленията, изучавани от тази наука);

➢ наличие в тяхното съдържание на общодостъпните и най-важните 
методи на научно познание;

➢ наличие на възможност за осъществяване на всички процедури на 
творческа дейност;

➢ присъствие на задачи с постоянно нарастваща сложност;
➢ показател с методически характер, който определя броя на задачите 

от всеки тип и последователността на типовите задачи, с цел оптимал-
ното им усвояване.

Проблемът за детското творчество и свързаното с него творческо ми-
слене се характеризира с определени процедури. И. Я. Лернер ги описва така: 

– самостоятелно пренасяне на по-рано усвоени знания и умения в нова 
ситуация;

– виждане на нов проблем в познатата ситуация;
– виждане на нова функция на познат обект; 
– осъзнаване структурата на сложен обект; 
– комбиниране на по-рано усвоени похвати за познавателна дейност в 

нов похват;
– търсене на алтернативи в решението на проблема или начина на него-

вото решаване.
Тези показатели за създаването на система от проблемно-творчески за-

дачи са приложени в адаптиран вариант.
Първият показателе свързан с построяване на ясно формулирани ос-

новни или аспектни проблеми, ориентирани към определени образователни 
ядра (КМ и ОСМ). 

Вторият показателотговаря на изискването да са налице проблемно-
творчески задачи, чието решение изисква похвати на познавателна дейност, 
съответстващи на методите на природните, техническите, стоковедните нау-
ки и конструктивно-техническите и битови дейности и да се използват ком-
плесно при решаването на аспектни и произтичащи от тях учебни проблеми.

Третият показател е свързан с необходимостта в проблемните задачи 
да се отразяват процедурите на творческа дейност, съобразени със специфи-
ката на образователното направление и на научните области, от които е под-
брано съдържанието, а именно:

• Проблем за избор на материал или начини за осъществяване на дадено 
изделие, т.е. самостоятелно пренасяне на усвоени знания за свойствата на 
материалите в нова ситуация; избор на материал за конкретно изделие.
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• Проблем за избор на заместваща суровина при изработка на конкрет-

но изделие без да се нарушава съществено характеристиката му, т.е. 
осъзнаване структурата и качествата на сходни суровини и материали.

• Проблем за откриване на нов начин за съединяване на елементи, като 
се комбинират вече познати за детето начини за свързване, т.е. ком-
биниране на познати похвати за познавателна дейност у детето в нов 
похват и избор на решение от няколко алтернативи.

• Проблем за откриване на нова функция, ново предназначение на по-
знати и изработени от детето изделия, при който преобладаващата 
творческа процедура е: виждане на нов проблем в позната ситуация.

Четвъртият показателе методически и касае основно включването 
наподходящи задачи с нарастваща сложности кореспондиращи с надгражда-
ните у децата на степени на екологично възпитание.

За измерване достигнатото когнитивно равнище у изследваните лица и 
процедурите на творческа дейност чрез факторите на дивергентно мислене: 
плавност, гъвкавост, оригиналност и разработеност, получени в резултат 
на факторния анализ при изследването на интелекта от Гилфорд, са използва-
ни адаптирани тестовете за керативност на Ф. Уилямс [11]. Така проведеното 
изследване отразява когнитивно-афективни процеси в синхронната дейност 
на дясното и лявото полукълбо на мозъка. 

– Плавност – продуктивност, определяща се по количеството рисунки, 
направени от децата, независимо от тяхното съдържание. Обосновка: творче-
ските личности работят продуктивно, с което е свързана по-високата степен 
на плавността на мисълта.

– Гъвкавост – броят на изменението на категорията рисунка, като се 
брои от първата. Възможните категории са: живи същества; предмети; сим-
воли; околна среда. Обосновка: творческите личности често предпочитат да 
променят нещо в търсенето на решения, вместо инертно да се придържат към 
един път или една категория. Тяхното мислене не е фиксирано, а подвижно. 

– Оригиналност– местоположението (вътре/около стимулиращата фи-
гура) на рисунката. Всяко рисувателно поле съдържа стимулираща линия 
или фигура, която ще е пречка за по-слабо творчески изявените личности. 
Обосновка: Силно развитите творчески личности ще разположат техните ри-
сунки както във вътрешността, така и извън контурите на стимулиращата 
фигура. 

Тъй като в изследванетоедин от използваните критериите е „процедури 
на творческа дейност“, е необходимо да се съотнесат когнитивно-интелекту-
алните творчески фактори, въз основа на които е разработена системата зада-
чи. Процедурите, приоритетните към тях творчески фактори и значението им 
са представени в Таблица №1. Съотнасянето към факторите на дивергентното 
мислене е направено по посока на това, кой от факторите е приоритетен за 
съответната процедура на творческа дейност (Таблица №2).
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Таблица № 1. 

Творческите фактори и значението им
Когнитивно-интелектуални творчески фактори
Творчески фактори Значение
Плавност на мисленето
Измисли колкото се може повече…

Генериране на по-голямо количество идеи; 
плавност на мисленето; не един, а няколко 
уместни отговори;

Гъвкавост на мисленето
Използване на различни подходи…

Разнообразни типове идеи; способност да се 
придвижват от една категория в друга; дости-
гане до идея по заобиолни пътища

Оригиналност на мисленето
Уникални или нови способи на ми-
слене…

Необичайни отговори; оригинални, нестан-
дартни идеи; избягване от очевидното, общо-
приетото

Разработеност на мисленето
Добави към…

Облагородяване на идеята; доукрасяване на 
проста идея или отговор, за да стане по-инте-
ресен или по-задълбочен; разширяване, доба-
вяне на нещо към основната идея

Таблица № 2. 
Съпоставка на факторите на дивергентно мислене  

и процедурите на творческа дейност по Лернер
Фактори на дивер-
гентно мислене

Процедури на творческа дейност
(по И. Лернер)

Плавност виждане на нов проблем в позната ситуация

виждане на нова функция на познат обект

Гъвкавост
пренос на знания и умения в нова ситуация

комбиниране на по-рано усвоени похвати в нов похват
Оригиналност търсене на алтернативи в решението на проблема
Разработеност осъзнаване структурата на сложен обект

В голяма част от реферираните източници се открива моделиране на 
изследователския процесдори и при деца в предучилищна възраст. Различ-
ните автори си служат с различна терминология, за да опишат стъпките на 
познавателния процес, но същественото е, че при всички тях има логиче-
ска последователност, изразяваща сходна семантика. Редица иновационни 
проекти (Детски университети, Реджио педагогика, „възможното мислене“ 
и др.) показват алтернативни форми на творческа дейност в предучилищна 
възраст. Изследователски екипи в Йордания свързват творчеството с инте-
рактивността. Те проучват ефективността на националния им интерактивен 
учебен план за държавните детски градини и го съпоставят с прилагания 
учебен план в частните детски градини. Екипите анализират влиянието им 

Различен поглед върхуизследване процедурите на творческа дейност при децата
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върху креативното мислене на децатачрез вербалната версия на теста на То-
ренс, изследвайки качествата плавност, гъвкавост, мобилност, достоверност 
[12]. Вземайки предвид и резултатите от реализираното ни проучване, се по-
твърждава тезата, че в процеса на формиране на емпирични понятия в пре-
дучилищна възраст може да се търси ресурс за разгръщане на творческия 
потенциал на децата. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХО-ФИЗИЧЕСКИТЕ 
СПОСОБНОСТИ НА МОМИЧЕТА ОТ 5., 6. И 7. КЛАС 

Валери Йорданов

A STUDY OF PSYCHO-PHYSICAL OF 5TH, 6TH  
AND 7TH GRADE GIRLS TO PARTICIPATE  

IN A SCIENTIFIC EXPERIMENT
Valeri Yordanov

ABSTRACT: Exploring the psycho-physical capabilities of girls from 5th, 6th and 
7th grade to participate in a scientific experiment: The development of moral and 
physical qualities is one of the main tasks of physical education in school. The 
issue of qualitative improvement in students is especially relevant in the modern 
stage of development of physical education and sport. Physical exercises strength-
en the health of those involved, form knowledge and skills, develop basic physical 
skills, and improve performance of the body.
KEYWORDS: tests, students, psycho-physical abilities.

Изложение
Отглеждането на здраво и многостранно развито поколение е основна 

цел на педагогическата система у нас. Поради това националната образова-
телна система засилва необходимостта от училищно възпитание и спорт и 
разгръщане на учебния процес към цялостна система за обучение, включва-
ща специфичното триединство – основни компоненти на процеса: образова-
телно-обучителен, учебно-тренировъчен и спортно-състезателен.

В системата на физическото възпитание и спорт трябва да са ясни ос-
новните параметри за ефективно обучение: кадрово обезпечение; прилагане 
на съвременни и ефективни методи и средства в учебния процес; конструк-
тивен подход; екипна организация на работата; кооперативно интегрирано 
обучение в контекста на съвременните тенденции за комплексно физическо 
развитие на подрастващите у нас.

С развитието на човешката цивилизация отношението към въпросите, 
засягащи развитието на подрастващите поколения, придобива организиран 
и целенасочен характер. Наред с проблемите на възпитаването и обучението 
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на учениците започва сериозно да се обръща внимание на проблема, отнасящ 
се до работата с физическата подготовка и развитие на учениците. Динамика-
та, с която протича социално-икономическият живот в глобалните условия 
на ХХІ век, е съпътствана наред с положителни промени за личностното раз-
витие на новите поколения подрастващи и юноши и с немалко предизвика-
телства и изкушения за тях. Дегенеративните физически процеси при някои 
от подрастващите и юношите ускоряват изясняването и обосноваването на 
принципите, методите и средствата за физическа подготовка на учениците.

В периода на основното училищно образование учениците постепен-
но овладяват и усъвършенстват своите двигателни умения чрез ежеседмично 
физическо натоварване, протичащо под контрола на педагог. Всички овладе-
ни физически движения се нуждаят от повторение за затвърждаване, както и 
за надграждане, с което се цели усъвършенстване на целия процес.

ЦЕЛТА е да се изследват постиженията на ученички от 5., 6. и 7. клас и 
да се установи степента на разсейване в психо-физическите показатели.

За постигане на целта се решават следните задачи:
1. Информират се учениците за правилно изпълнение на двигателните и 

психически тестове.
2. Изследване на психо-физическите качества на ученичките от 5., 6. и 7. 

клас.
3. Въз основа на получените резултати да се определят най-добрите 

представили се в отделните класове.
4. На базата на получените данни да се работи за подобряване на психо-

физическите свойства на момичетата от съответните паралелки.
ПРЕДМЕТ на изследването е психо-физическата готовност на ученич-

ките за участие в научен експеримент.
КОНТИНГЕНТ на изследването са 128 ученички от основна образо-

вателна степен съответно за 5. клас 49 ученички, 6. клас – 48 ученички и 7. 
клас – 31 ученички от „А“, „Б“, „В“, и „Г“ паралелки – на училище „Христо 
Ботев“, град Русе.

Методика на изследване
За да изследваме физическите и психическите възможности на ученич-

ките, използвахме специализирани тестове на ЕВРОФИТ.
Тест №1: Равновесие – този тест е предназначен за измерване на статич-

ното равновесие.
Начин на изпълнение: същността на теста е балансиране на един крак 

(удобния). Другият крак се сгъва в коляното и се повдига към седалището 
с помощта на едноименната ръка. Ученикът е длъжен да балансира в това 
положение в течение на една минута. Ако равновесието се загуби, той отново 
заема изходното положение и продължава теста. Повторните изпълнения се 
правят дотогава, докато сумарната продължителност на балансирането дос-
тигне една минута.

Валери Йорданов
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Отчита се броят на стъпванията със свободния крак, като хронометъ-

рът се включва повторно, след като се заеме отново устойчиво равновесие.
Тест №2: Честота на почукване: тестът е предназначен за измерване ско-

ростта на движение на горните крайниците. 
Начин на изпълнение: Изследваният застава пред масата в разкрачен сто-

еж на ширината на раменния пояс. Слага лявата длан (дясната) на опорната 
площадка. Слага дясната (лявата) на левия (десния) диск. Трябва да се премест-
ва дланта на дясната (лявата) ръка от диск на диск, така че при движението тя 
да минава над дланта на лявата (дясната) ръка. Задачата се изпълнява с мак-
симална скорост. Задължително всеки път се докосват левият и десният диск.

Измерването се извършва с хронометър и се спира след като ученикът 
направи 25 цикъла.

Тест №3: Подвижност в тазобедрените стави – този тест е предназначен 
за измерване на гъвкавостта.

Начин на изпълнение: изследваният сяда с обтегнати крака. Допира 
краката в страницата на пейката. Сгъва тялото и се старае да отмести линий-
ката толкова далеч, колкото може. Прави го равномерно, без резки движения.

Резултатът се отчита в сантиметри.
Тест №4: Скок на дължина от място – тестът дава информация за взривна-

та сила на мускулите на долните крайници и за координацията на движенията.
Начин на изпълнение: изследваният застава в разкрачен стоеж, прик-

ляква с двата крака, снема ръцете назад и след това рязко замахва и отскача с 
двата крака напред.

Резултатът се измерва в сантиметри от мястото на отскачане до място-
то на приземяване на задната част на краката (петите) на ученика.

Тест №5: Сила на ръката – предназначен е за измерване на максимална-
та сила на мускулите-сгъвачи на пръстите. Измерва се с ръчен динамометър. 
Тестът се изпълнява с двете ръце: записва се по-добрият опит.

Резултатите се измерват в килограми.
Тест №6: Повдигане на трупа от положение тилен лег и връщане в из-

ходно положение с максимална интензивност – предназначен за измерване 
на скоростно-силовата издръжливост на коремната мускулатура. Тестът се 
изпълнява само веднъж.

Начин на изпълнение: изследваният застава в тилен лег и след команда 
старт започва да прави коремни преси на 30 секунди.

Резултатът се измерва с хронометър. Измерват се броят на повторени-
ята за 30 секунди.

Тест №7: Задържане във вис до отказ със свити лакти на висилка: пред-
назначен е за измерване на силата и силовата издръжливост на ръцете и гор-
ната част на трупа. Изпълнява се на висилка.

Начин на изпълнение: изследваният застава в надхват на висилка със 
свити ръце, целта на теста е да се задържи възможно най-много време в това 
положение.

Изследване на психо-физическите способности на момичета от 5., 6. и 7. клас 



118
Резултатът се измерва с хронометър.
Тест №8: Совалково бягане 10Х5 м. – тестът е предназначен за оценка на 

скоростните способности.
Начин на изпълнение: начертават се две успоредни линии на разстоя-

ние 5 м. Тестираният застава зад едната ограничителна линия, като едното 
стъпало се поставя на линията, а другото в удобно положение. След сигнал 
бяга колкото може по-бързо към противоположната ограничителна линия, 
престъпва я, обръща се и бяга към линията на старта. Когато я достигне, по 
същия начин я пристъпва, и след обръщане продължава в обратна посока. В 
тази последователност трябва да изпълни пет цикъла. Тестът се изпълнява 
само веднъж.

Измерва се времето за изпълнение на пет цикъла в секунди.
Тест №9: Тест на Перон – Рузер – изследва концентрацията на внимание.
Начин на изпълнение: при сигнал ученикът поставя колкото може по-

бързо и без грешки следните знаци в геометричните фигури: в квадрата  – 
плюс, в триъгълника – минус, в кръга – не слага нищо, в ромба – точка. Зна-
ците се поставят по редове, като се започва от първия ред. Времето за работа 
е 60 секунди.

Резултатите на даденото тестиране са количеството обработени фигу-
ри, включително и кръгчетата за 60 секунди, и количеството на допуснатите 
грешки.

Тест №10: Тепинг тест – изследва бързината на реакция.
Начин на изпълнение: при сигнал ученикът започва да поставя точки 

с химикал върху лист хартия, които е разделен на четири равни квадрата, в 
първия квадрат за 10 сек. изпълняващият поставя възможно най-много точ-
ки, след това поставя точки във втори квадрат също за 10 сек., по същия на-
чин в трети и четвърти квадрат.

Всички точки се събират от четирите квадрата и общата стойност дава 
резултата.

Анализ на резултатите от изследването
В таблица 1 са дадени средните аритметични стойности и стандартните от-

клонения на отделните тестове за момичета от различните паралелки на 5. клас.

Валери Йорданов
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Таблица 1. 

Средни аритметични стойности и стандартните отклонения

Показатели 
5 А 5 Б 5 В 5Г

X S X S X S X S

Равновесие – сек. 1,45 2,11 0,44 0,78 1,33 1,49 0,53 0,87
Честота на почукване – сек. 12,07 1,42 12,73 1,38 13,2 1,86 13,15 2,00
Подвижност в тазобед. стави–
см. 5,90 5,33 7,83 6,09 4,58 6,58 5,07 5,42

Скок на дължина от място – 
см. 148,4 19,3 156,3 15,11 148,9 19,22 155,8 21,67

Сила на ръката – кг. 54,27 11,5 59,94 10,49 51,83 8,66 55,61 15,05
Коремни преси – за 30 сек.бр. 18,72 4,47 19,77 2,53 18,25 3,36 20,92 3,88
Задържане във вис на 
висилка– сек. 1,81 3,31 1,97 2,95 1,416 2,87 3,0 4,93

Совалково бягане 10x5 – сек. 23,89 1,58 24,14 1,89 24,48 1,93 24,67 1,89
Тепинг тест – брой точки 240,6 22,7 232,9 28,23 225,8 17,11 232,7 21,66

Тест Перон – брой фигури 4,18 0,87 4,111 1,02 4,25 0,75 4,61 0,65

За всеки един от тестовете е проверена хипотезата за равенство на сред-
ните стойности. От направената статистическа обработка, за всички тестове 
откриваме, че няма съществена разлика в стойностите за всички паралелки.

В таблица 2 са дадени средните аритметични стойности и стандартните от-
клонения на отделните тестове за момичета от различните паралелки на 6. клас.

Таблица 2. 
Средни аритметични стойности и стандартните отклонения

Показатели 
6 А 6 Б 6 В 6Г

X S X S X S X S

Равновесие – сек. 0,7 1,05 2,41 2,35 1,76 2,55 1,5 2,21
Честота на почукване – сек. 13,65 1,60 12,17 1,49 12,06 1,29 11,71 0,77
Подвижност в тазобед. стави–см. 9,3 7,22 3,58 3,75 5,84 3,10 7,07 5,77
Скок на дължина от място – см. 171,7 16,08 179,5 25,67 163,6 17,88 163,6 14,65
Сила на ръката – кг. 72,0 10,89 72,16 11,49 68,46 9,57 69,0 16,61
Коремни преси – за 30 сек. бр. 24,8 2,82 22,33 2,83 20,69 2,86 20,78 3,46
Задържане във вис на висилка – 
сек. 2,5 3,83 6,8 9,68 4,17 5,78 1,57 2,70

Совалково бягане 10x5 – сек. 22,96 1,23 23,17 1,45 22,87 1,50 24,92 1,26
Тепинг тест – брой точки 238,8 14,10 255,5 43,12 234,0 36,10 251,6 19,71
Тест Перон – брой фигури 3,5 0,84 3,75 1,37 4,07 1,11 3,57 1,34

Изследване на психо-физическите способности на момичета от 5., 6. и 7. клас 
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За всеки един от тестовете е проверена хипотезата за равенство на 

средните стойности. От статистическа гледна точка има съществена разлика 
между паралелките за теста „Честота на почукване“ и тест „Коремни преси“, 
като най-голяма стойност има „А“ паралелка, а за „Б“, „В“ и “Г“ паралелки 
стойността прогресивно намалява. Наблюдава се голяма разлика между „Б“ и 
„Г“ паралелка за теста „Задържане във вис на висилка“. Съществена разлика 
има и при теста „Совалково бягане“, като най-голям показател е за „Г“ пара-
лелка – 24,92,а най-малък е за „А“ паралелка – 22,96. Забелязва се повишение 
в резултата при теста на „Перон Рузер“ за „В“ паралелка.

В таблица 3 са дадени средните аритметични стойности и стандартните 
отклонения на отделните тестове за момичета от различните паралелки на 7. 
клас.

Таблица 3. 
Средни аритметични стойности и стандартните отклонения

Показатели 
7 А 7 Б 7 В 7Г

X S X S X S X S

Равновесие – сек. 3,8 2,16 1,81 3,25 4,5 4,92 2,0 2,08
Честота на почукване – сек. 11,06 0,69 11,24 1,06 10,22 0,81 12,44 0,87
Подвижност в тазобед. 
стави–см. 8,8 8,58 7,72 6,23 11,0 8,0 11,71 6,44

Скок на дължина от 
място – см. 169,4 17,31 164,0 26,62 164,3 10,50 167,8 10,35

Сила на ръката – кг. 77,6 13,16 66,45 12,51 66,25 12,06 74,28 19,82
Коремни преси – за 30 сек. бр. 20,8 1,92 20,72 3,06 22,37 1,92 19,28 2,75
Задържане във вис на 
висилка –сек. 3,44 7,19 5,34 7,67 1,5 2,15 2,35 2,74

Совалково бягане 10x5 – сек. 26,04 1,31 24,67 2,33 23,73 1,57 24,04 2,10
Тепинг тест – брой точки 237,4 23,13 249,3 36,38 252,0 18,47 241,0 17,41
Тест Перон – брой фигури 3,8 0,83 3,72 1,34 3,12 1,24 4,28 1,11

За всеки един от тестовете е проверена хипотезата за равенство на 
средните стойности. За теста „Честота на почукване“ има съществена разли-
ка между паралелките, най-голяма стойност е за „Г“ паралелка, а най-малка 
стойност е за „В“ паралелка. За теста „Коремни преси“ при паралелки „В“ и 
„Г“ има съществена разлика. 

Заключение:
➢ Въз основа на получените статистически данни може да обобщим, че 

за 5. клас няма съществена разлика в психо-физическите способности 
за отделните паралелки. 

➢ Най-много съществени разлики между паралелките от 6. клас се на-
блюдават по отношение на издръжливост на коремната мускулатура 

Валери Йорданов
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при изправяне от тилен лег от седеж („Коремни преси“) и продължи-
телно бягане (Совалка).

➢ При момичетата от 7. клас наблюдаваме различни възможности в 
бързината на реакцията, измерена с помощта на теста „Честота на по-
чукване“ и „Сила на коремните мускули“.

Получените резултати могат да бъдат използвани за подобряване на 
психическите свойства и физическа дееспособност на момичетата от различ-
ните паралелки и класове.
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ИНТУИЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС
Валери Х. Чакалов

INTUITION AND CREATIVE PROCESS
Valeri H. Chakalov

ABSTRACT: The shortest and synthesized definition of art belongs to the Italian 
philosopher and critic Benedetto Croce: „Art is vision or intuition.“. According 
to Croce art is an expression of the creative mind and with this, it is an intuitive 
contemplation of individuality. In the history of human development, relation-
ships between intellect and intuition have never been unambiguous – from an 
extreme intuitionism to an extreme rationalism.
KEYWORDS: intuition,рhilosophy,creativity,art.

Изследването е финансирано по проект № РД–10 – 431 / 07.03.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Най-кратко и синтезирано определение на изкуството дава италиан-
ският философ и критик Бенедето Кроче. „Изкуството е видение или инту-
иция.“ Според Кроче изкуството е израз на творческия разум и заедно с това 
интуитивно съзерцание на индивидуалността. В историята на човешкото 
развитиеотношенията между интелекта и интуицията никога не са били ед-
нозначни – от краен интуитивизъм до краен рационализъм. 

През различните епохи са доминирали различни системи, едни са да-
вали предимство на интелекта и са го признавали като метод на познание, 
други – на волята, чувствата и усещанията.Какво всъщност е разумът и какво 
интуицията? Откъде идват интуитивните знания и на кое от тях можем да се 
доверим? А може би трябва да се възползваме и от двете – разум и интуиция.

Според френския философ Анри Бергсонв творческата еволюция при-
съства интуицията, а не интелектът. Гносеологията и психологията на Берг-
сон се основават на едно конструирано от него фундаментално различие – 
противопоставяне: интелект и интуиция. Той успява да убеди много фило-
софи и мислители, че непосредственият опит и интуиция са по-значими от 
рационализма и науката за разбиране на реалността. Според него интелектът 
е зависим от практическите действия, подчинени на ползата. Бергсон смята, 
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че интелектът избира от познанието само това, което е необходимо за кон-
кретните прагматични интереси и пренебрегва същественото. 

Интуицията не избира, а съзерцава, тя се пренася в предмета чрез 
вчустване и нейните симптоми според Бергсон са проникновението, виж-
дането, сливането – все форми на чистото, незаинтересуваното съзерцание. 
Интуицията не преследва полезни, практически цели, тя е предназначена 
за чистата радост от чистото познание и нейната преимуществена сфера са 
философията и в най-висша степен – изкуството. Нейният основен метод е 
синтезът, който осигурява схващането на нещата цялостно и в дълбочина, а 
крайният и достъпен резултат е абсолютното. Според Бергсон интуицията 
е привилегия на твореца въобще. Именно интуицията на художника е тази, 
която не само схваща, но и пресъздава нещата изведнъж, в непосредстве-
ната им пълнота и като цялост. Тя не ги възприема като част след част, при 
което всяка част има свое място в пространството, а преодолявайки барие-
рите на пространството, улавя тъкмо единното и неповторимото в обекта – 
пейзаж, фигура, композиция. Затова и крайният резултат на създаденото от 
творческата интуиция произведение е винаги нещо ново и неповторимо. В 
по-широк историко-естетически план този силен акцент върху новото и не-
повторимото, създавано от творческата интуиция, означава също така, че 
значимото, висшата ценност в изкуството е преди всичко онова, което ху-
дожникът, школата или цялостното направление са създали в повече от на-
следеното, завареното, наготово полученото, колкото да е значимо и ценно 
само по себе си. Естетиката на Бергсон е философия на модернизма и открит 
път към модерното изкуство, а не апология на консерватизма и консервира-
нето на традиционализма. Художникът притежава висшата степен на спо-
собността за интуитивно съзерцание, а изкуството е сферата на най-обхват-
ното приложение на интуицията.

Латинската дума intueri (гледам, наблюдавам) е породила intuicio (вдъх-
новение, изпреварващо възприятие). В речниците това се обяснява като не-
посредствено вътрешно възприятие или вдъхновено видение. Може да се 
каже, че интуицията не е постижение въз основа на опита или рационални 
разсъждения, а непосредствено преживяване на действителността. Гьоте е 
наричал интуицията откровение на вътрешния човек. Психоаналитикът К. Г. 
Юнг я оценявал като вид инстинктивно разбиране, т.е. постижение без обяс-
нение на причините и следствията. Опитвайки се да определим интуицията, 
ние говорим за чувствителност, за проникновение, за предсказване или без-
съзнателно възприятие, но споменаваме също и творческите идеи и способ-
ности. Тя се явява съществена в човешкото творчество. Това е разбиране на 
процесите, случващи се извън нашето съзнание, възприемани духовно, обър-
нато към самите себе си. В повечето случаи интуицията се появява неочак-
вано, но в точния момент. Случва се интуицията и създаването на вътрешен 
мир да се нуждаят от външен подтик – такива са наблюденията. Всепризнато 
е, че художествената творба е плод на вдъхновение.

Интуиция и творчески процес
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Единствено човекът е успял да развие у себе си система от пластични 

знаци, образи, които изграждат негова визуална идентичност  – постоянно 
развиваща и обогатяваща се. Човек, за да реализира своите идеи, има нуж-
да от специализирана подготовка, обучение, от талант и творчески импулс. 
Себеизразяването е свързано със себепознанието, разкриването на идентич-
ността ни, която е индивидуална и до която се стига чрез собствената ни ин-
туиция. Творческият процес сам по себе си е уникален и е следствие от инди-
видуалността на художника с изведен почерк и въздействаща естетика. Той 
е състояние на лична човешка дилема за постигане на съзвучие и хармония 
между духовния и сетивно-физическия свят, със специалното, присъщото 
внушение на мига. 

Като малки децата се ползват от мненията и преценките на родителите 
си, учителите и всички заобикалящи ги хора.За едно дете най-важното, което 
може да получи от родителите си е здрава основа, на която да разчита и да се 
чувства сигурно и защитено. Но има и още нещо много важно, което могат 
да му дадат те, и това са: любознателност,вдъхновение и свобода, чрез които 
да разгръща,усъвършенства и осъзнава големия потенциал, заложен в него.

В живота си хората обикновено вземат решения и действат, водени от 
разума или от интуитивни послания. Често гласът на разума и шепотът на 
интуицията се разминават, а понякогахората изобщо не могат да си „преве-
дат“ неясните послания, които достигат до тях. В повечето случаи са склонни 
да се доверят на „здравия“разум, а не на неясните си усещания. Но дали това, 
което им налага разумът е най-доброто, правилно, креативно.

Последните проучвания на психолога Клара Улф показват, че креа-
тивността и интуицията са неразривно свързани помежду си. Тя смята, че 
интуицията е по-висша степен на уменията в една или друга област: „Най-
добрият художник е интуитивният художник. Интуицията позволява да се 
заобикалят формираните щампи. Освен това не само теорията, но и практи-
ката показва, че колкото повече човек проявява творчество, толкова по-добре 
работи интуицията му.“

Най-общо казано, когато се отхвърлятобичайните опити за рационал-
ни решения, в играта влиза интуицията. Между другото, не всяка спонтанна 
идея, не всяко светкавично прозрение може да се нарекат интуитивни. Кол-
кото е по-развита интуицията, толкова е по-лесно да се различат интуитив-
ното прозрение и идеята, възникнала под външно влияние.А нали и реше-
ние в полза на интуицията съвсем не означава недоверие към разума. Той 
изпълнява своята задача, ако се използваправилно. Това, което е интуитивно 
постигнато и не е потиснато, както преди това от разума, може да бъде рацио-
нално изразено, разумът и интуицията могат плодотворно да си сътрудничат.
Интуицията изисква да се приеме онова, което изниква спонтанно отвътре. 
Това обикновено е най-първата мисъл, спонтанен импулс,чувство или образ.
Част от постигането на доверие в интуицията е да се научим да приемаме 
първата си реакция и да оставяме оценките за по-късен етап. Един от начини-

Валери Х. Чакалов
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те за разпознаване на първия, спонтанен отговор е да се знае, че той е непред-
сказуем, най-малко очакван. Именно това го прави индивидуален, уникален 
и изключителен.
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КОМПЕТЕНТНОСТТА – НАЙ-ВИСОКОТО НИВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕ

Васил И. Василев

COMPETENCE – THE HIGHEST LEVEL  
OF EDUCATION

Vasil I. Vasilev

ABSTRACT: Competence is a combination of knowledge, skills, attitudes and 
behaviors to achieve results. The information is changed and updated with such 
a speed that the process of learning lasts a lifetime, and competence is one of the 
highest levels of education.
KEYWORDS: Competence, education, literacy, social issues.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-131/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Компетентност често се заменя с термина „квалификация“. Квалифика-
ция – комбинация от знания, умения и способности, които са необходими за 
извършване на дейности във всяка област.

Британският психолог Джон Равен препоръчва формиране на специ-
фична компетентност и способност за ефективно прилагане на конкретни 
действия в конкретна предметна област, включително и високо специализи-
рани знания, специален вид съществени умения, начини на мислене, както и 
чувството за отговорност за своите действия.

Компетентността може да се разбира като неразделна част от личност-
та, характеризираща способността за решаване на типични проблеми, въз-
никващи в ситуации от реалния живот, с помощта на знания, обучение и 
опит, ценности и тенденции.

При описанието на основните характеристики на човешката компе-
тентност, следва да се има предвид, че те:

• постоянно се променят;
• посветени са на бъдещето;
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• имат активен характер на общи умения във връзка със знания и уме-

ния в конкретни области;
• са свързани с мотивацията за непрекъсната дейност за самостоятелно 

обучение.
Компетентността е съвкупност от знания, умения, нагласи и поведения 

за постигане на резултати.
Придобиването на определено ниво на компетентност може да се раз-

глежда като израз на способността на индивида да съчетава и интегрира в 
поведението си различните елементи на знанията и уменията, на професио-
налните и личностни качества, на опита който притежава. Компетенциите са 
израз на способността на индивида да се справя успешно с работата си.

Компетентността във всяка сфера на живота на хората не се придобива 
само в училище. Общообразователните училища трябва за подготвят у под-
растващите ключови компетенции:

• способност за учене;
• способност да си сътрудничат, да умеят да преговарят, да преодоляват 

конфликтни ситуации;
• способност да поддържат здравето на тялото и духа;
• способност да действат независимо.
Знанията и уменията на учениците, получени по един предмет, често не 

се използват в друг. Следователно трябва да им се помогне да умеят да прила-
гат получените знания от една област в друга.

В стратегията за развитие на образованието се имат предвид основните 
промени в съвременния свят, което налага нови подходи при определяне це-
лите на образованието и средствата за тяхното осъществяване. Тя има за цел 
да се потърсят причините за разминаването на образователния потенциал и 
реалните резултати от образованието.

Образованието може да има огромно влияние върху развитието налич-
ността, но неговите възможности не са неограничени. То е специално орга-
низиран процес на обучаваните самостоятелно да разрешават проблеми със 
социална и лична дейност в различни области на базата на културата на едно 
общество.

За да се развие капацитета на обучаемите за самостоятелно решение на 
проблеми е възможно само въз основа на формирането на опит за решаване-
то им.

Процесът на образование може само частично да гарантира формира-
нето на опит в решаването на морални, естетически и конкретни социални 
проблеми. За постигане на тези задачи в задължителната подготовка, която е 
основна в изпълнението на програмата за обучение, това е невъзможно. Ето 
защо обучението трябва да се придружава от допълнително обучение в из-
вънкласни дейности.

С участието в извънкласни дейности учениците не са ограничени от 
твърди правила. Напротив, те чувстват насърчаване и подкрепа за изява и 

Компетентността – най-високото ниво на образование
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проявяват добрите си качества. Също така те ги насърчаватза вземане на ре-
шения, мотивират и повишават тяхната инициатива. В резултат на това се 
повишава качеството на решенията и разпределяне на отговорностите за из-
пълнение на дадени задачи. Дава им се възможност да се достигне до едно по-
високо ниво на образование и да придобият необходимите знания. Извън-
класната дейност може да изпълнява две функции:повишаване компетент-
ността както на учителя, така и на учениците. Колкото по компетентни 
са учителите, толкова по-лесно се организират извънкласните дейности. Това 
несъмнено води до увеличаване на интереса на подрастващите към дадена 
тема, повишава се тяхната мотивация да я изучават, повишава се личностната 
им компетентност. 

Една от най-високите степени на образование е компетентността, коя-
то съдържа следните компоненти:

• мобилност на знанието  – постоянно актуализиране на знания за ус-
пешното решаване на проблемите в даден момент и при дадени условия;

• гъвкавост на метода – използване на специален начин в зависимост 
от условията;

• критично мислене – творческо мислене извън стандарта.
Всички тези компоненти могат да бъдат приложени най-ефективно в 

рамките на дейности извън учебната програма. В съвременните условия в 
училището трябва да се използват напълно всички възможности, които тя 
предлага на учители и ученици за формиране на компетентност.

Важна роля в развитието на подрастващите играе учителят. Но уче-
ниците често го възприемат като основен източник на научни знания, кои-
то той им съобщава по време на урока. Налице е необходимостта учителите 
постоянно да повишават своя професионализъм и компетентност,за да могат 
въз основа на анализа на различни педагогически ситуации да организират 
дейността си като експерти и консултанти и помагат на учениците да се ори-
ентират в света на разнообразната информация. Учителят трябва не само да 
има висока теоретична подготовка, но и да бъде в състояние да проектира, 
изгради и организира не само своята дейност, но и дейностите на учениците.

Целите на училищното образование са сложни и разнообразни:
➢ да се научат учениците да използват ефективни методи за познавател-

на дейност, да разберат / осъзнаят/ смисъла на ученето;
➢ за да се научат учениците да решават стандартни проблеми в живота, 

е необходимо да се разбере характерът и значението на тези пробле-
ми, да се усвоят съществуващите правила и норми, да умеят да се обо-
сновават и ориентират в дадена ситуация и в източниците на инфор-
мация, която може да им помогне за взимане на конкретно решение;

➢ да се научат да се ориентират в света на ценностите, като се формират 
у тях знания, развиващи способността към определяне на критериите 
за оценка на действителността;

➢ да се подготвят за професионален избор и ориентация според техните 
интереси и възможности.

Васил И. Василев
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➢ да се научат да решават нестандартни проблеми, които включват 

творчески ифилософски изследвания.
От гледна точка на посочените по-горе общи цели на училищното об-

разование личностната компетентност е резултат от достигнато ниво на об-
разование, съответстващо на потенциала на учениците.

В съвременната литература са идентифицирани няколко подхода за 
изучаване и определяне същността на образованието.

Първи подход
Образованието от гледна точка на този подход е процес на формиране 

на смислени решения на възникнали проблеми и способността самостоятел-
но да бъдатрешавани въз основа на нивото на развитие на социалния опит.

Нивото на образование се определя от следните три аспекта:
• основна грамотност;
• функционална грамотност;
• компетентност.
Нивото на основната грамотност се характеризира със способността 

за решаване на проблеми, свързани с образователни дейности, основани на 
овладяването на умения за учене. Нивото на функционална грамотност се ха-
рактеризира със способността за решаване на проблеми, свързани с познава-
телни дейности, основаващи се на когнитивни умения.Ориентация в систе-
мата от ценности, основани на придобиването на знания за тях.

Най-високото ниво е компетентността – решаване на проблеми в раз-
лични сфери на живота на базата на усвоени теоретични знания. Нивото на 
общокултурна компетентност означава способност за решаване на познава-
телни проблеми, проблеми на подготовката за професионално образование 
въз основа на самоопределяне на критерии за оценка на конкретни ситуации 
и критерии за подбор на информационни източници. Основната характерис-
тика на предварителнатапрофесионална компетентност е способността за 
решаване на посочените проблеми чрез използване на критерии, които от-
говарят на характеристиките на професионалното образование. Методиче-
ската компетентност е нивото на образование, което се характеризира със 
способността за решаване на всички видове проблеми, включително и фило-
софски, творчески, научни изследвания, базирани на евристични методи за 
търсене.

Има три вида компетенции: общокултурни, професионални и методи-
чески.

Вторият подход към определението за образование е разделен на че-
тири аспекта:

• образованието като ценност;
• образованието като система;
• образование като процес;
• образованиекато резултат.

Компетентността – най-високото ниво на образование
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Този подход се счита за йерархична "стълба"към по-високи образова-

телни резултати.
 Грамотност 

Образование 

 

Професионална 
компетентност 

 

Култура 

 

Манталитет 

 

Съдържа аспекти от хуманитарните и естествените 
науки за първоначално познание на света, в своята 
хармония и взаимно допълване. 

Включва не само наличието на достатъчно широк 
поглед върху различни въпроси от живота на човека и 
обществото, а по скоро известна избирателност, 
дълбочина на проникване и разбиране на различни 
въпроси. 

Определя се от действителното ниво на 
професионално образование, опит и индивидуалните 
човешки способности.Тя мотивира желанието за 
непрекъснато самообучение и самоусъвършенстване, 
творческо и отговорно отношение. 

 

Компетентността може да включва набор от компетенции:
• ключови, които се отнасят до общото съдържание на образованието;
• общопредметни, които се отнасят до конкретен кръг от теми и обра-

зователни области;
• тема с конкретно описание и възможността за формиране в рамките 

на учебните предмети.
Въпреки различията в подхода към концепцията за компетентност е 

ясно, че тя може да се формира само при наличие на интерес къмтази дей-
ност. Ако учителят иска да има като резултат образователна компетентност 
на учениците, той не трябва да ги принуждава, а да ги мотивира да извършат 
определена дейност.

При сегашните условия формирането на знания не е основната цел на 
образованието. Знания и умения са необходими, но не са достатъчни, за да 
бъдат успешни обучаемите в днешното информационно общество. За човека 
е изключително важно не само да притежава енциклопедична грамотност, но 
и способност да се прилагат общи знания и умения за решаване на проблеми. 
При този подход знанията са в основата на човешката компетентност и са 
средства за постигането му.

В последно време информацията се променя и актуализира с такава 
скорост, че процесът на обучение продължава цял живот, а компетентността 
е едно от най-високите нива на образованието. 
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ИНОВАЦИИ В ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ  
В БЪЛГАРИЯ

Венелин Терзиев, Нели Бенчева,  
Екатерина Арабска, Теодора Стоева

INNOVATIONS IN THE PUBLIC POLICIES IN BULGARIA
Venelin Terziev, Nelly Bencheva,  

Ekaterina Arabska, Teodora Stoeva

ABSTRACT: The following report examines the opportunities for development 
and fostering of social economy through social entrepreneurship in Bulgaria by 
examining the current state and development opportunities for a foreseeable fu-
ture period. Thorough review and analysis of the forms of development as well 
as of the opportunities for development of the activities in their various aspects 
are made.
KEYWORDS: social economy, social entrepreneurship, social enterprise, social 
management, social policy.

Насърчаването на иновационни идеи в публичните политики има ре-
шаващо значение за подкрепа на ценностите на една активна, ориентирана 
към решаване на проблемите социална система. Тези възгледи стоят в основа-
та на протичащите социални реформи в различни страни и поставят акцент 
върху развитието на социалното предприемачество и ролята на социалните 
предприемачи. Изтъква се разбирането, че именно социалните предприемачи 
имат способност чрез локализиране на използваеми ресурси – човешки ка-
питал, сгради и оборудване, да намират гъвкави подходи за задоволяване на 
неудовлетворените социални нужди1.

Социалното предприемачество е идентифицирано на ниво Европейски 
съюз (ЕС) като ключов инструмент за сближаване на регионите и преодоля-
ване на проблемите бедност и социална изолация. Като част от политиката за 
насърчаване на социалната икономика и социалните иновации, социалното 

1 Русанова, Л. Концепцията за социално предприемачество и българския опит. 
Научни трудове на Русенския университет – 2011, том 50, серия 5.1, 28–32.
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предприемачество допринася за постигане на стратегическите цели, заложе-
ни в Европа 20202. 

Нормативно задължително определение за социално предприятие на 
ниво ЕС не е въведено. Въпреки това в последните 5 години се забелязва, че 
водещите стратегически и нормативни документи дефинират по еднакъв на-
чин ключовите елементи в определението3:

Социалните предприятия си поставят нестопански (социално зна-
чими) цели 

Социалните предприятия се създават за постигане на социални цели 
(преодоляване на социална несправедливост или социални неравенства по 
отношение на уязвими групи от хора, или постигане на обществено значими 
цели в сферата на екологията и устойчивото развитие) и подчиняват иконо-
мическата си дейност на това, в противовес на целите, свързани с реализира-
не на печалба в полза на отделни лица. Социалните преприятия си поставят 
за пряка, водеща цел да създадат социални ползи в интерес на обществото 
или на техните членове.

Дейността, която извършва, е икономическа/стопанска по своя ха-
рактер

Дейността на социалните предприятия се изразява в предоставянето 
на стоки или услуги в условията на конкурентен пазар и по предприемачески 
начин. Много често икономическата дейност обхваща доставката на услуги, 
които са от общ интерес (например: социални, здравни, образователни и дру-
ги подобни) и нерядко по своята същност са социална иновация. Възможно 
е стоките/услугите да не са сами по себе си пряко предназначени за нуждите 
на уязвими групи, но резултатът или приходите да са в пряка полза или пряко 
да подкрепят уязвимите групи или да решава обществено значим проблем. 

Реинвестиране на печалбата от икономическата дейност
Цялата или поне по-голямата част от реализираната печалба от дей-

ността на предприятието се реинвестира отново в самата дейност (с цел ней-
ното разширяване или се изгражда фонд, чрез който също да се постига со-
циалната цел и който не може да се разпределя между отделните собственици 
на социалното предприятия нито по време на съществуването му, нито по 

2 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪ-
ВЕТА, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИ-
ОНИТЕ. Инициатива за социалното предприемачество. Създаване на благоприятна 
среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономи-
ката и социалната иновативност {SEC(2011) 1278 окончателeн}: http://seconomy.mlsp.
government.bg/upload/docs/2012-01/LexUriServ.pdf/.

3 Насърчаване и развитие на социалните предприятия в България  – ПЪТНА 
КАРТА (2015 – 2020). Български център за нестопанско право и Фондация Помощ за 
благотворителността. Проект „Укрепване на Форум „Социални предприятия в Бъл-
гария“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Фи-
нансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Иновации в публичните политики в България
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повод неговото прекратяване), а не се разпределя сред частни акционери или 
собственици.

Институционална независимост и вътрешно самоуправление 
Социалните преприятия са институционално независими от органите 

на държавна власт на централно и местно ниво (т.е. държавни институции 
и общини нямат възможността да въздействат във вътрешното вземане на 
решения в социалните предприятия нито по силата на закон, нито по сила-
та на учредителните му документи). Вътрешното управление на социалните 
предприятия включва механизми за участие в процеса на вземане на решения 
на представители на уязвимите групи (като негови служители, потребители, 
членове), за които то съществува или в основата на механизма на управление 
е залегнал принципът за социална справедливост. Вътрешните механизми за 
управление се основават на принципите на представителност и прозрачност.

Социалната икономика се развива посредством разнообразни органи-
зационно-правни форми на предприемачество като кооперации, взаимос-
помагателни дружества, сдружения, социални предприятия и организации, 
фондации и други съществуващи в различните държави членки на ЕС прав-
ни образувания. 

Правосубектност в социалната икономика притежават кооперации, 
предприятия и организации, надлежно регистрирани съгласно национално-
то законодателство, чийто предмет на дейност има социален и хуманитарен 
резултат и те реинвестират печалба за социални цели. 

Относно критериите за идентификация на субектите в социалната ико-
номика България ще се придържа към индикаторите на Европейския парла-
мент за определяне на стопанските и хуманитарните дейности като част от 
социалната икономика4:

■ върховенство на общността и на социалния предмет на дейност пред 
печалбата; 

■ защита и прилагане на принципите на солидарност и отговорност; 
■ съчетаване на интересите на участниците и общия интерес; 
■ демократичен контрол от страна на участниците (един член  – един 

глас); 
■ доброволно и открито членство;
■ самоуправление и автономност спрямо държавните власти; 
■ влагане на основна част от стопанския резултат: 

✓ за следване на целите на устойчивото развитие на дружеството;
✓ за задоволяване на специфични потребности на участниците; 
✓ в полза на колективния интерес. 

Тези индикатори способстват за разпознаваемостта на социалните 
предприятия и дейности сред стопанските субекти от реалната икономика, 

4 Национална концепция за социална икономика. Министерство на труда и со-
циалната политика, София 2011.
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но не бива да се възприемат като абсолютни, тъй като могат също така да 
препятстват тяхната дейност и развитие. Така например автономността спря-
мо държавните власти може да бъде основателна пречка за държавно субси-
диране, ако се приложи по отношение на прозрачността на използването на 
публични фондове, независимо от техния размер. 

Насочващите критерии за респондентите за самоопределяне като соци-
ално предприятие са5:

1) над 50% от печалбата регулярно се инвестира за постигането на со-
циални цели:

a) Подпомагане на социално уязвими групи и/или лица в изолация;
b) Опазване на околната среда с въздействие върху обществото;
c) Социална иновационна дейност;
d) Осъществяване на други дейности, предоставяне и/или производство 

на услуги и стоки със социална цел; и/или
2) над 30% от наетия персонал е от социално уязвими групи6.

Националната концепция за социална икономика разглежда следните 
правноорганизационни форми, чрез които се развива социалното предпри-
емачество: 

1) Социални предприятия – юридически лица с нестопанска цел: „не-
правителствени организации, развиващи стопанска дейност с изразен социа-
лен ефект спрямо лица от уязвимите групи в най-широк смисъл: подобряване 
на жизненото им равнище, осигуряване на заетост, предоставяне на услуги 
и/или други форми на пряка подкрепа, чийто краен резултат е активното им 
социално включване.“; 

2) Социални предприятия  – търговски дружества (ЕООД), собстве-
ност на юридически лица с нестопанска цел, като „прихода от дейността на 
дружеството използват за социални цели.“; 

3) Социални предприятия по Закона за интеграция на хора с уврежда-
ния – кооперации или специализирани предприятия (търговски дружества) 
на и за хора с увреждания – „прозрачните и демократични принципи на упра-
вление ги правят особено подходяща форма на предприемачество в областта 
на социалната интеграция“; 

4) Социални предприятия – кооперации, но само ако „отговарят на ин-
дикаторите за социални предприятия.“ 

ОПРЧР обаче разглежда социалните предприятия наред със специали-
зираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания като инстру-

5 Насърчаване и развитие на социалните предприятия в България  – ПЪТНА 
КАРТА (2015 – 2020). Български център за нестопанско право и Фондация Помощ за 
благотворителността. Проект „Укрепване на Форум „Социални предприятия в Бъл-
гария“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Фи-
нансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

6 Статистически формуляр към нестопанските организации през 2013.
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мент за създаване на подкрепена заетост за хора, „които срещат трудности с 
интеграцията си на пазара на труда“7. Това налага извода, че 1) социалните 
предприятия се разглеждат като отделна група от специализираните пред-
приятия и кооперации на и за хора с увреждания и 2) именно чрез подкре-
па за социалното предприемачество се насърчава адресирането на социални 
проблеми на лица, които не попадат в уязвимата група на хора с увреждания. 
На определени места „социалните предприятия“ се споменават като типове 
бенефициенти на подкрепа, наред с НПО, кооперации, доставчици на соци-
ални, здравни или образователни услуги.

България не е въвела легална дефиниция на социалното предприятие, 
нито има ясна и изрично дефинирана регулаторна рамка. Стратегически-
те документи в сферата правят разлика между „предприятия на социалната 
икономика“ и „социални предприятия“, като намерението е първата група да 
обхваща по-широк кръг лица, част от които са и социалните предприятия8. 
Наред с това, от 2012 г. насам се събира статистическа информация за дейст-
ващи социални предприятия в България. През 2013 г. НСИ включва насочва-
щи критерии към респондентите с оглед на това дали се самоопределят като 
социално предприятие или не. Като основни характеристики на социално 
предприятие са посочени:

■ Постигането на социална цел;
■ Осъществяване на икономическа дейност; 
■ Преимуществено реинвестиране на печалбата отново в дейността, 

отколкото разпределянето ѝ между отделните съдружници, акционе-
ри, учредители/членове. 

По отношение на типовете правно-организационни форми, чрез които 
може да се развива социалното предприятие, се наблюдава непоследовател-
ност и разминавания между отделни стратегически документи и програми9. 
Липсва единна и общозадължителна рамка на характеристиките на соци-
алните предприятия. Това затруднява съотнасянето им във всеки отделен 
случай към дадено предприятие и преценката доколко то е социално пред-
приятия или не. Разрешаването на този проблем би имал отношение към по-
ефективното планиране и по-ефикасното разходване на публични средства 
за насърчаване развитието на социалното предприемачество. 

Социално предприемачество може да се осъществява под различни 
правно-организационни форми. Често срещана и подходящи форма (от глед-
на точка на критериите за определяне на едно предприятие като социално 

7 ОПРЧР 2014-2020.
8 Националната концепция за социална икономика; Инвестиционен приоритет 

4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20014-2020 ПРЧР.
9 Националната концепция за социална икономика; Оперативна програма „Раз-

витие на човешките ресурси“ 2014-2020.
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предприятия) в българския контекст е ЮЛНЦ10. Причините, които налагат 
този извод, са следните: 1)постигането на нестопанска (включително и со-
циална) цел е водещо при тази правно-организационна форма и законово 
изискуемо; 2)ЮЛНЦ имат законово гарантирана възможност да извършват 
пряко стопанска дейност, която трябва да отговаря на строго определени 
критерии11; 3)по силата на законовите разпоредби приходите от стопанската 
дейност следва да се използват за постигане на нестопанските цели на ЮЛНЦ; 
4)законът забранява разпределянето на печалба, реализирана от извършва-
ната стопанска дейност между учредители, членове, членове на органите или 
други свързани или несвързани лица в организацията (за разлика от търго-
вците). Съвкупността от тези законово гарантирани характеристики на це-
лите и дейността на ЮЛНЦ определят потенциала на ЮЛНЦ да развиват со-
циални предприятия. На следващо място този потенциал бива допълнен и 
от предимствата пред останалите икономически субекти, с които разполагат 
ЮЛНЦ за търсене на социален ефект:

■ Съществуването им е обусловено от нуждите на хората в дадена общ-
ност, създадени са от тях самите и съответно хората ги разпознават 
като възможност за преодоляване на даден социален проблем;

■ Връзката с общността им помага да идентифицират социални нужди 
и да подбират подходящите интервенции за тяхното задоволяване;

■ Могат да генерират допълнителни ресурси и да надграждат, като съ-
четават публични ресурси с дарителски. 

Оползотворяването на този потенциал трябва да бъде свързано с прео-
доляването на някои слаби страни, често срещани при ЮЛНЦ – недостатъч-
ните управленски умения, особено свързани с дейности, генериращи сред-
ства; както и дефицитите в други важни за икономическата сфера умения 
като маркетинг и продажби, управление на хора и счетоводство–дефицити, 
присъщи за МСП принципно и които са в крайна сметка преодолими.

Социалното предприятие би могло да бъде обособено и като търговско 
дружество12. Действащото законодателство за търговските дружества не пред-
вижда ограничения относно целите и разпределянето на печалбата, подобни 
на тези за ЮЛНЦ. Поради тази причина, за да се доближи до схващането за 
социално предприятие, търговското дружество или трябва да е учредено от 
ЮЛНЦ, или да предвиди подобни правила във вътрешно устройствените си 
документи. Напоследък наблюдаваме интерес от страна на стартиращи пред-
приемачи, особено млади хора с професии в бизнес сектори, щадящи приро-
дата, енергийните ресурси или с ефект върху здравето и благосъстоянието на 

10 Закон за юридическите лица с нестопанска цел.
11 Допълнителност и свързаност на предмета на стопанска дейност с основната 

дейност на ЮЛНЦ – нестопанската, както и регламентиране на предмета на стопан-
ската дейност в устройствения акт на ЮЛНЦ,

12 Търговски закон. 
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хората. Необходимо е те да получат подкрепа да развият идеите си в социален 
бизнес с внимание към специалното ограничаване на частните им интереси в 
полза на публичните социално значими цели. 

Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания са 
търговски дружества, които отговарят на допълнителни критерии относно 
осигуряване на заетост на хора с увреждания13 и следва да бъдат вписани в 
специален регистър в Агенция на хора с увреждания. Те биват разпознавани 
като социално предприятие по дефиниция. 

Социално предприятие, действащо в рамките на разгледаните по-горе 
правно-организационни форми, само по себе си не изисква специална регис-
трация, за да бъде „признато“ за такова. В различни закони са предвидени ре-
дица допълнителни регистрации, които следва да се извършат в зависимост от 
конкретните стоки и услуги, които ще предоставя социалното предприятие. 
Такива са например: регистрация като посредник по заетост пред Агенция по 
заетостта (АЗ)14, регистрация на доставчици на социални услуги пред Агенция 
за социално подпомагане (АСП)15, регистрация на лечебни заведения в реги-
оналната здравна инспекция16, регистрация на обучителни организации пред 
Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)17.

Независимо от правно-организационната форма, под която е създаде-
но социалното предприятия, няколко основни данъци имат отношение към 
неговата дейност. Приходът от икономическата дейност на социалното пред-
приятие подлежи на облагане с годишен корпоративен данък в размер на 10% 
върху печалбата. В определени от закона случаи социални и представителни 
разходи на социалното предприятие ще подлежат на облагане с данък върху 
разходите, данък при източника и данък добавена стойност. 

Българското законодателство предвижда различни категории префе-
ренции, които имат отношение към дейността на социалните предприятия. 
Някои от тях могат да се ползват независимо от правно-организационната 
форма. Такива са например данъчните облекчения за дарителите на определе-
ни уязвими групи (хора с увреждания, включително и за технически средства 
за тях, социално слаби лица, деца с увреждания или без родители, наркоза-
висими лица за тяхното лечение)18, данъчни облекчения за работодатели на 
трайно безработни лица или на хора с увреждания19, възможност за освобож-
даване от облагане с ДДС на определени доставки на стоки и услуги20. 

13 Закон за интеграция на хората с увреждания.
14 Закон за насърчаване на заетостта.
15 Закон за социално подпомагане.
16 Закон за лечебните заведения.
17 Закон за професионалното образование и обучение.
18 Закон за корпоративно подоходно облагане.
19 Закон за корпоративно подоходно облагане, Закон за интеграция на хора с 

увреждания, Закон за насърчаване на заетостта.
20 Закон за данък върху добавената стойност.
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Социалните предприятия като ЮЛНЦ, регистрирани в обществена 

полза, са освободени от заплащане на местен данък дарение21. Социалните 
предприятие – специализирани предприятия и кооперации на хора с увреж-
дания22 могат да поискат преотстъпване на дължимия от тях годишен корпо-
ративен данък и да го използват изцяло за интеграция на хората с уврежда-
ния или за поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица 
в следващите две години.

Предвидени са също така и данъчни облекчения за дарителите на со-
циалните предприятия, регистрирани като ЮЛНЦ в обществена полза, като 
лечебно заведение или като специализирано предприятие или кооперация на 
хора с увреждания23.

Националното законодателство регламентира възможността за „за-
пазване“ на обществени поръчки само по отношение на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания24. Ако предмет на поръч-
ката е някоя от посочените в нарочен списък на Министерски съвет или тя 
се изпълнява по програми за защита на заетостта на лица с увреждания, въз-
ложителят на поръчката е длъжен да запази само за специализираните пред-
приятия/кооперации на хора с увреждания правото да кандидатстват за из-
пълнители на поръчката. 

Наличните механизми за финансиране на социалните предприятия, на-
ред с посочените по-горе данъчни преференции, са25:

■ Банкови кредити – изключително затруднени, без особени облекче-
ния за някои категории социални предприятия;

■ Рисково финансиране чрез дялово участие – достъпно само за търго-
вци, предимно малки и средни предприятия. ЮЛНЦ нямат достъп до 
подобно финансиране26.

■ Грантово финансиране за развитие на социални предприятия – подоб-
но финансиране е било предоставяно в рамките на ОПРЧР 2007-2013 
и се очаква да има отново в рамките на втория програмен период. На-

21 Закон за местните данъци и такси.
22 Закон за корпоративно подоходно облагане.
23 Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за данъците върху дохо-

дите на физическите лица. 
24 Закон за обществени поръчки.
25 Финансиране на социалните предприятия в България, доклад, Фондация По-

мощ за благотворителността.
26 Два фонда, избрани в рамките на инициативата JEREMIE, които предоста-

вят start up финансиране – LAUNCHHub и Eleven, които общо управляват 21 мили-
она евро за малки и средни предприятия, но само ако са регистрирани като търговци. 
Наред с този вид финансиране има и фондове в рамките на инициативата, които са за 
финансиране на предприятия в растеж или целят да подпомогнат достъпа до друг тип 
финансиране за малки и средни предприятия. (Финансиране на социалните предпри-
ятия в България, доклад, Фондация Помощ за благотворителността).
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ред с това в подкрепа на развитието на социалното предприемачество 
през втория програмен период са предвидени средства и в рамките на 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Агенция 
за хора с увреждания подкрепя проекти на специализирани предпри-
ятия и кооперации на хора с увреждания 

■ Събиране на такси за платени услуги – социалните предприятия по 
правило могат самостоятелно да ценообразуват. Предвид обаче спе-
цификите на уязвимите групи за които работят, способността им да се 
самоиздържат единствено и само от приходите от стопанска дейност, 
е възможно да е ограничена. 

Постановката на проблема за социално предприемачество в България 
изцяло е обусловена от икономическия и културен контекст в страната. Може 
да се обобщи, че концепцията за социално предприемачество е сравнително 
млада и като теория, и като практика. Безспорно се забелязва неразбиране 
на този проект, не само от обществото, но и от органите на данъчното и за-
конодателно регулиране. В обществените представи битува разбирането, че 
социалното предприемачество е вид трудоустройване на социално-незащи-
тени групи в търговски предприятия. От законодателна гледна точка сам по 
себе си Законът за юридическите лица с нестопанска цел, макар и позволяващ 
извършване на стопанска дейност от неправителствените организации, не е 
достатъчен за стимулирането на подобни инициативи. От една страна лип-
сата на изрично упоменаване на категорията социално предприятие води до 
ситуация, при която действащите социални предприятия често не се възпри-
емат в такова качество. От друга страна опитът на развитите страни сочи, че 
по-голямата част от социалните предприемачи стартират бизнес с дарение на 
социален капитал, под формата на мрежи от взаимоотношения и познанства, 
свързани от общи ценности и интереси. Набирането на средства от благот-
ворителност, доброволчески труд и корпоративна отговорност води до раз-
растване на капитала, а оттам и до генериране на нови продукти и услуги27.

За съжаление в България дарителството е по-скоро „на дребно“, при 
което не се прилагат данъчни облекчения. Корпоративната отговорност на 
бизнеса, която макар и с известни условности може да се причисли като част 
от концепцията за социално предприемачество, набира скорост през послед-
ните години. В тази посока могат да се обобщят редица добри практики, кое-
то провокира известни надежди за развитие на социалните предприятия.

С предоставяне на възможности за усвояване на Европейските фондове 
чрез оперативните програми в България се наблюдава ръст на организации 
и физически лица, предоставящи консултантски услуги. Интересът към по-
лучаване на безвъзмездна финансова помощ и слабото познаване и развитие 
на социалното предприемачество води до фокус на предоставяните консул-

27 Русанова, Л. Концепцията за социално предприемачество и българския опит. 
Научни трудове на русенския университет – 2011, том 50, серия 5.1, 28-32.
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тантски услуги към подготовка на проектни предложения според наличните 
към дадения момент опции. Липсват дългосрочни стратегии и ясна визия за 
постигане на устойчивост в дейностите. 

По-долу ще бъдат споменати някои от представителните асоциации на 
консултантски организации в страната като пример за извършваните дейнос-
ти в областта най-общо на управленското консултиране и европейските про-
грами, от които социалните предприемачи също биха могли да се възползват. 
Имайки предвид поставянето на социалното предприемачество като приори-
тет, консултантските организации се ориентират към дейности и в тази насока.

Българската асоциация на управленските консултантски организации 
(БАУКО)28 обединява и представлява професионални консултантски органи-
зации и сертифицирани консултанти. Асоциацията е създадена през октом-
ври 1997 г. Чрез своите членове БАУКО има достъп до повече от 400 високо-
квалифицирани управленски консултанти.

Мисията на БАУКО е да поддържа високи професионални и етични 
стандарти в областта на управленското консултиране, да съдейства за разви-
тие на пазара на консултантските услуги и да подпомага своите членове при 
идентифициране и реализация на бизнес възможности.

Визия: Като официален представител на професионалното управлен-
ско консултиране в България, БАУКО има амбицията да бъде един от основ-
ните партньори на българския и международен бизнес, правителствените и 
неправителствени организации в ускореното икономическо и социално раз-
витие и интеграция на страната и региона в рамките на Европейския съюз.

Основни приоритети
■ Обединяване на професионалните консултантски компании и инди-

видуалните консултанти, които допринасят за доброто име и утвър-
ждаване на професията.

■ Поддържане на високи професионални и етични стандарти в облас-
тта на управленското консултиране, развитие на професионалната 
квалификация и компетентностите на управленските консултанти.

■ Представяне и защита на професионалните интереси на членовете на 
организацията.

■ Идентифициране, обмен и реализация на бизнес възможности чрез 
създаване на условия за взаимно опознаване и партниране между 
членовете на организацията.

■ Идентифициране и реализация на бизнес възможности чрез партни-
ране с българския и международен бизнес, държавни, общински, пра-
вителствени и неправителствени организации.

Членовете на БАУКО са активни в много сектори на индустрията в 
следните области на консултиране:

28 Българска асоциация на управленските консултантски организации: http://
www.bamco.bg/.
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■ Управление на проекти;
■ Европейски проекти;
■ Корпоративни стратегии и организационно развитие;
■ Финансови и административни системи;
■ Човешки ресурси;
■ Управление на производството и услугите;
■ Маркетинг и корпоративни комуникации;
■ Информационни технологии;
■ Икономически и екологически изследвания.
Българската асоциация на консултантите по Европейски програми 

(БАКЕП)29, създадена през 2009 г., е първата и единствена по рода си неправи-
телствена професионална организация на консултантски компании и незави-
сими експерти, чиято сфера на дейност е фокусирана върху пълноценното и 
ефикасно усвояване на средствата от Европейските фондове, като инструмент 
за постигането на целите на регионалната политика на Европейския съюз.

Чрез своята активна дейност БАКЕП се стреми да допринася за пови-
шаване ефективността на изпълнение и управление на цялостния проектен 
цикъл за помощно финансиране с европейски средства на българския частен 
и публичен сектор, като по този начин съдейства за подобряване на социал-
но-икономическите условия за устойчиво развитие в България. За да постиг-
не това, организацията обединява и канализира компетенциите на своите 
членове и партнира на управляващите органи за оптимизация на разработ-
ването и изпълнението на Eвропейски програми.

В тази връзка, част от целенасочени дейности на БАКЕП могат да бъдат 
разделени на три основни модула:

Взаимодействие с компетентни държавни органи:
■ Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната 

и местната администрация;
■ Участие на експертно равнище и като гражданска организация при 

изработването на политики в рамките на сектора;
■ Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред ком-

петентните органи на становищата на бенефициентите по европейски 
и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на 
неподходящи практики;

■ Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, 
решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията;

■ Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в обла-
сти, сходни с целите на Асоциацията;

■ Утвърждаване на единен професионален стандарт на консултантски-
те компании;

29 Българската асоциация на консултантите по Европейски програми: http://
www.bakep.org/.
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■ Организиране проучването на проблемите, свързани с развитието на 

консултантската дейност в Европа и страната;
■ Организиране на консултативни, експертни и координационни съве-

ти по различни проблеми, както и бюра за юридически, икономиче-
ски, информационни и други услуги подпомагащи дейността на чле-
новете;

■ Организиране на обучение на кадри;
■ Популяризиране на местния и чуждестранен опит и добри практики;
■ Подпомагане и насърчаване организирането на научни конференции 

и срещи, посветени на целите на Асоциацията в страната и чужбина;
■ Осъществяване и поддържане на връзки със средствата за масово 

осведомяване и провеждане на целенасочена дейност за запознава-
не на обществото с целите и работата на Асоциацията, както и със 
значението на проблемите, свързани с усвояването на европейските 
средства, предоставени на страната;

■ Осъществяване на сътрудничество със сходни по цели и дейности ор-
ганизации;

■ Организиране на национални, регионални и международни симпози-
уми, лектории, конференции по въпроси, свързани с усвояването на 
средства по донорски програми;

■ Стратегически цели на БАКЕП.
Експертен капацитет на БАКЕП:
■ Привличане на нови членове с богат практически опит, полезно know-

how и доказани позиции на консултантския пазар;
■ Навременно обсъждане на всяко предложение, направено от члено-

вете на БАКЕП и съдействие за всяка конструктивна идея.
Съдействие на държавната администрация за отстраняване на клю-

човите проблеми при изпълнението на програмите и повишаване усвояване-
то на европейски средства:

■ Поддържане на настоящото темпо за редовно входиране на предло-
жения по всяка Европейска програма и изнасяне на информация за 
грешките и респективно за добрите практики на българските инстан-
ции, работещи с Еврофондовете;

■ Включване на БАКЕП в разработването на стратегическите и про-
грамните документи за следващия програмен период, както и актив-
но участие в междинните и последващи оценки на изпълнението на 
европейските програми, като се избягва конфликт на интерес между 
отделните членове на Асоциацията;

■ Намиране на правен подход за представяне на експертното си ста-
новище за ефективна работа по отделните програми, както на реле-
вантните институции, така и на потенциалните бенефициенти – на 
определен времеви период да се изготвя анализ на развитието на про-
грамите, включително оценка на въздействието и др.
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Защитаване интересите на професионалните консултантски органи-

зации, правата на консултантите и правата на получателите на безвъз-
мездни средства:

■ Намиране на подходящ начин за отправяне на посланието, че консул-
тантският бизнес спазва етични правила – чрез специализирани интерю-
вата и статии, слагащи акцент върху дейността на БАКЕП, която води до 
по-открито и законосъобразно планиране и изразходване на средствата;

■ Изготвяне на регистър на консултантите по Европейски програми.

Разнообразието от консултанстки услуги е породено от нуждите на 
различните сектори и засега няма единен регистър на консултантите и кон-
султантските организации, но се правят предложения да бъдат създадени та-
кива регистри. 

Консултантските услуги по Програма за развитие на селските райо-
ни (ПРСР) 2014–202030 се регламентират в отделна наредба31, а Национална 
служба за съвети в земеделието32 предоставя безплатно консултации и обуча-
ва земеделски стопани в областта на растениевъдството, животновъдството, 
аграрната икономика и ПРСР.

Програмата за развитие на селските райони приема, че: Слабата пре-
дприемаческа активност в селските райони е пречка за оползотворяването 
на вътрешните ресурси на местната икономика (туризъм, преработката на 
земеделска и горска продукция, социално предприемачество, оползотворя-
ване на отпадъците) и за засилване на вертикалните и хоризонтални връзки 
в икономиката. Затова е необходимо да се подпомага развитието на предпри-
емаческите умения, да се насърчават бизнес инициативите на местните жи-
тели и да се подобрява бизнес средата в селските райони. Развитието на пре-
дприемачеството е също така успешен метод за увеличаване на заетостта на 
жените и интеграция на хората в риск от маргинализация. То е и приоритет 
на Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните 
предприятия 2014-202033.

На база на направените анализи и изводи от тях, може да се приеме, 
че социалните предприятия могат да намерят своето приложение и разви-
тие в селските райони. Две са основните възможности, идентифицирани при 
отчитане наличните условия в селските райони, които могат да доведат до 
положителен икономически ефект за едно социално предприятие. Туризмът 

30 Програма за развитие на селските райони на Република България 2014-2020.
31 Наредба № 13 от 19 май 2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. „Помощ за оси-

гуряване на консултантски услуги“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по уп-
равление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

32 Национална служба за съвети в земеделието: http://www.naas.government.bg/.
33 Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните 

предприятия 2014–2020.
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и земеделието имат изключителен потенциал за развитие в България и со-
циалното предприемачество има място в развитието на тези сектори34. Това 
означава, че е налице потенциал за развитие на консултантските услуги в об-
ластта на социалното предприемачество именно в тези направления, което 
предпоставя нуждата от изграждане на капацитет сред бизнес консултантите.

Обикновено бизнес консултантските услуги, предлагани на българ-
ския пазар, са ориентирани към проучване за финансиране, подготовка на 
проекти, управление на проекти, проектантски услуги, юридически услуги и 
др. Към тях могат да се добавят и бизнес анализи и бизнес развитие, бизнес 
софтуер, отчети и контрол. В последно време се развиват: мениджърско обу-
чение, бизнес преговори, ERP избор, тийм билдинг, подбор на персонал, ИТ 
консултиране и т.н.

За начало на развитие на социалните предприятия в България може да 
се счита 2002 г., когато Каунтърпарт Инт. – България започва реализацията 
на програма за създаване и подкрепа на социални предприятия с финанси-
ране от Американската агенция за международно развитие35. Това е първото 
целенасочено използване и въвеждане на термина „социално предприятие“ в 
публичното пространство в България, което предизвиква интерес сред нес-
топанските организации и местните общности. В рамките на програмата и 
в периода 2002 – 2006 година са проведени кампании за популяризация на 
социалното предприятия, като механизъм за социално включване, заетост на 
групи в неравностойно положение и стратегическа възможност за повишава-
не на капацитета на доставчиците на социални услуги. Едновременно с това 
след провеждане на два конкурса за нестопански организации, бяха избра-
ни 45 организации от 17 общности, които участват в обучения и получават 
техническа помощ и финансиране за създаване на социални предприятия. В 
резултат на програмата и с оглед на нарастващата роля на социалната иконо-
мика в рамките на Обединена Европа, като част от дейностите за подкрепа на 
социалните предприятия, е организирана кампания за подготовка на законо-
дателни промени, които да регламентират законово социалното предприятие 
в съществуващата нормативна уредба. Въпреки усилията на нестопанските 
организации и изразената политическа воля на правителството за осигурява-
не на адекватна нормативна уредба, предложенията остават само на хартия36.

Първата стъпка за институционална подкрепа на социалното предпри-
емачество е направена през 2009 г., когато Агенцията за социално подпомага-
не открива процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по схема BG051PO0015.1.01 „Социално предприемачество  – Попу-

34 Проучване на възможностите за развиване на социални предприятия в Бъл-
гария в пазарните ниши – устойчив екотуризъм и селскостопански инициативи.

35 Доклад – социални предприятия в България. Проект „Партньорство за соци-
ални предприятия в България”: http://www.socialenterprise.bg/docs/conference_1/.

36 http://www.bcnl.org/uploadfiles/documents/publikacii/predpriemachestvo_i_kontrol.pdf 
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ляризиране и подкрепа на социални предприятия /Пилотна фаза /. Цел на 
процедурата е да подкрепи развитието на социалното предприемачество като 
възможност за подобряване качеството на живот на лица от рискови групи и 
преодоляване на социалната им изолация. 

През 2011 г. е стартирана нова процедура – BG051PO001-5.1.02 – „Нови 
възможности“. Основната цел е да се подкрепи процеса на развитие на соци-
алната икономика и създаване на социален капитал чрез подкрепа на общи-
ните за осигуряване на заетост и активност на лица от рискови групи. Спе-
цифичните цели са: Подкрепа за лица от целевите групи; Оптимизиране на 
социалните разходи на общините; Подкрепа на инициативи на местно ниво, 
насочени към справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и со-
циалната изолация на хората от съответната община; Създаване и подкрепа 
на добри практики за развитие на социални предприятия. 

Други държавни агенции и неправителствени организации, които оси-
гуряват подкрепа за дейности в сферата на социалното предприемачество са 
Агенцията за хората с увреждания (АХУ), Националното сдружение на рабо-
тодателите на хора с увреждания (НСРХУ), Институт „Отворено общество“, 
Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), който подпомага най-вече предста-
вителите на ромската общност, организацията „Reach for Change“, чиято цел 
е да издигне благотворителността на едно по-високо ниво, чрез развитие на 
модели на социално предприемачество за деца и младежи в риск. 

Поради слабото развитие на своя предмет, статистиката за социалните 
предприятия у нас също не е добре развита. Най-добри данни има по отно-
шение на специализираните предприятия за хора с увреждания37. Като цяло 
обществото ни не създава достатъчно и адекватни възможности за социално 
включване на уязвимите групи. Липсва разбиране и подходящо отношение 
към хората в неравностойно положение. Дейностите на социалните пред-
приятия у нас обикновено са в не особено привлекателни за бизнеса области, 
заради по-ниските печалби и по-бавна възвръщаемост на вложените инвес-
тиции. Най-разпространена сфера на дейност на социалните предприятия в 
България са услугите, най-често социални и образователни. Производството 
и търговията са по-слабо развити. Предприятията, които се занимават с про-
изводство, правят дрехи, храни (хляб, мед), сувенири, картички, дърводелски 
стоки, предмети на приложното изкуство и др. 

Съгласно обобщените данни на Националния статистически институт 
(НСИ) за 2012 г. 4872 предприятия са определили себе си като „социални“. 
2717 от тях са регистрирани като търговски дружества и кооперации. Соци-
алните предприятия като търговски дружества/кооперации са реализирали 
общо 3 597 289лв. приходи от дейността си и са направили 3 419 789лв. раз-
ходи за дейността. Икономическите сфери, в които има най-много социални 

37 Доклад – социални предприятия в България. Проект „Партньорство за соци-
ални предприятия в България”: http://www.socialenterprise.bg/docs/conference_1/.
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предприятия – търговски дружества и кооперации са търговия и ремонт на 
автомобили и мотоциклети (964 броя) и преработващата промишленост (395 
броя). 2155 от самоопределилите се като социални предприятия са регистри-
рани като ЮЛНЦ, като само 253 от тях са реализирали печалба от стопанска-
та си дейност. 

През 2013 г. броят на самоопределилите се като социални предприятия 
е по-малък  – 3612. От тях 2046 са регистрирани като търговски дружества 
и кооперации. Сферите на икономическа дейност на социалните предприя-
тия – търговски дружества/кооперации остават непроменени. 1381 от соци-
алните предприятия – търговски дружества/ кооперации са на печалба. 1566 
от самоопределилите се социални предприятия са регистрирани като ЮЛНЦ 
като само 197 от тях са реализирали печалба от стопанска дейност (в размер 
общо на 22 116лв.). Същите тези ЮЛНЦ са реализира приход от нестопанска 
дейност в размер общо на 179 675лв.

По данни на Агенцията за хора с увреждания и на Националното сдру-
жение на работодателите на хора с увреждания към края на 2012 г. в регистъра 
на АХУ фигурират 131 специализирани предприятия за хора с увреждания. 
От тях 67 са малки и средни предприятия, а 64 – микропредприятия. Общият 
брой заети в тях възлиза на около 1200 души, като 30% от тях са хора с увреж-
дания. Само 12% от общо 465 000 лица с увреждания в страната работят (по 
данни на Националното сдружение на работодателите на хора с увреждания).

Към август 2015 г. в регистъра на Агенцията за хората с увреждания38 
има 281 вписани специализирани предприятия и кооперации на хора с ув-
реждания. Те осигуряват заетост на 3 364 човека с увреждания (т.е. хора, кои-
то са се снабдили с ТЕЛК за % намалена работоспособност).

Две от схемите на ОП „РЧР“39 2007–2013 са били насочени към сoциал-
ните предприятия: „Социално предприемачество –популяризиране и подкре-
па на социални предприятия /Пилотна фаза/“ и „Нови възможности“. Били 
са подкрепени 77 нови предприятия в сферата на социалната икономика и 87 
действащи такива. Към 30.09.2013 г. по Програмата 3 681 лица са започнали 
работа в сферата на социалната икономика.

Данните от НСИ40 за 2012 г. и 2013 г. показват, че броят на предприя-
тията, самоопределили се като социални предприятия намалява. Следва да 
се има предвид, че при отчитане на дейността за 2012 г. НСИ за първи път 
включва въпрос към респондентите дали се самоопределят като социално 
предприятие, без да посочва насочващи критерии при самоопределянето. За 
целите на отчитането през 2013, обаче бяха въведени насочващи критерии. 
На следващо място следва да се отчете, че към 2013 г. са приключили схемите 

38 Регистър на специализираните предприятия и кооперации на хора с уврежда-
ния към Агенция за хора с увреждания.

39 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013.
40 Национален статистически институт: http://nsi.bg/.
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на ОП „РЧР“, насочени към подкрепа на социални предприятия, а проучване 
през лятото на 2014 година показва, че голяма част от финансираните пред-
приятия вече не извършват дейност. Това е ясен индикатор, че наличието 
само на проектно финансиране не е добър начин за постигане на финансова 
устойчивост на социалните предприятия, както и за необходимостта подоб-
ни програми да засилят изискванията си към жизнеспособността на социал-
ните прeдприятия41. 

Данните също така показват, че социалните предприятия, създадени 
под формата на търговски дружества и кооперации, са повече като брой от 
ЮЛНЦ. Причините могат да се търсят в това, че програмите за заетост и под-
крепата на Агенция за хората с увреждания, пряко свързани с развитие на 
социални предприятия, са преимуществено насочени към търговските дру-
жества и кооперации. На следващо място липсата на достъпни за ЮЛНЦ про-
грами да развият капацитета и уменията си в сферата на бизнес планиране и 
управление също дава отражение върху цифрите. 

НСИ предоставя информация за методологията за статистическото из-
следване на социалните предприятия в България, както и конкретна инфор-
мация за самоидентифициралите се социални предприятия по определени 
показатели. Статистическото изследване стартира през януари 2013 г., като 
първата референтна година е 2012 г., и се провежда с годишна периодичност. 
В обхвата на изследването са включени всички нефинансови предприятия 
и предприятията с нестопанска цел в страната, които са развивали дейност 
през съответната отчетна година. Основният източник на информацията са 
годишните отчети на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставя-
щи баланс и годишният отчет на предприятията с нестопанска цел. За да се 
наберат данни за броя на социалните предприятия в България, НСИ включва 
следния въпрос в годишните отчети за дейността на предприятията (ГОД), в 
„Справка за предприятието“.

41 Насърчаване и развитие на социалните предприятия в България – ПЪТНА 
КАРТА (2015 – 2020). Български център за нестопанско право и Фондация Помощ за 
благотворителността. Проект „Укрепване на Форум „Социални предприятия в Бъл-
гария“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Фи-
нансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
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Въпрос, включен в ГОД-2012 Въпрос, включен в ГОД-2013
Раздел: Социална насоченост 
Вашето предприятие осъществява ли 
дейности със социална насоченост? 
ДА / НЕ 
Предприятието Ви има социална насо-
ченост когато: 
1. Над 50% от печалбата регулярно се ин-
вестира в общественополезни дейности: 
– Подпомагане на социално уязвими 
групи; 
– Опазване на околната среда; 
– Социална иновационна дейност; 
– Други общественополезни дейности с 
благотворителен характер; 
и/или 
2. Над 30% от наетия персонал е от соци-
ално уязвими групи

Раздел: Социално предприятие 
Вашето предприятие „социално предпри-
ятие“ ли е? 
ДА / НЕ 
„Социалното предприятие“ се определя 
като оператор в социалната икономика, 
чиято основна цел е постигането на по-
ложително измеримо социално въздейст-
вие, а не генерирането на печалба в полза 
на собственици или акционери. То рабо-
ти на пазара като предоставя социални 
услуги или стоки на лица в неравностой-
но положение или използва метод на про-
изводство на стоки или услуги, в който е 
заложена социалната му цел. 
Предприятието Ви е „социално“ когато: 
1. Над 50% от печалбата регулярно се ин-
вестира за постигането на социални цели: 
– Подпомагане на социално уязвими гру-
пи и/или лица в изолация; 
– Опазване на околната среда с въздейст-
вие върху обществото; 
– Социална иновационна дейност; 
– Осъществяване на други дейности, пре-
доставяне и/или производство на услуги 
и стоки със социална цел; 
и/или 
2. Над 30% от наетия персонал е от соци-
ално уязвими групи.

Според данните на НСИ от статистическото изследване на социалните 
предприятия, самоопределилите се като социални за 2012 г. общо за страната 
са 4 872, като най-голям е делът на предприятията в София, а най-малък в 
Кърджали. 

Идентифицирано е разнообразие от социални предприятия в Бълга-
рия42: 

■ Самостоятелни търговски фирми, които наемат хора от рискови гру-
пи и/или предлагат услуги или продукти за такива хора; 

■ Специализирани предприятия за хора с увреждания, които осигуря-
ват заетост на тези уязвими групи; 

42 Доклад – социални предприятия в България. Проект „Партньорство за соци-
ални предприятия в България”: http://www.socialenterprise.bg/docs/conference_1/.
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■ Неправителствени организации, които развиват стопанска дейност в 

рамките на законово установената възможност за това или регистри-
рат търговски дружества за развитие на такава дейност, осигурявай-
ки работа за хора от уязвими групи; 

■ Социални предприятия към общините, които осигуряват заетост на 
хора от рискови групи (най-често на хора с увреждания); 

■ Социални предприятия под формата на публично-частни партньор-
ства с общини; 

■ Дневни центрове за хора с увреждания, които търсят възможности за 
стопанска дейност с цел социализация и адаптация на своите клиенти; 

■ Социално предприятие в рамките на голям индустриален холдинг, 
създадено с цел трудоустрояване на работниците, получили степен на 
увреждане, докато са работили в комбината. 

Това многообразие може да се възприема и осмисля от различни гледни 
точки, които помагат за разбирането на актуалната ситуация в страната. 

От гледна точка на работната дефиниция, те могат да бъдат органи-
зирани в две основни групи: Предприятия, създадени в резултат на бизнес 
инициатива и функционират на пазарен принцип (нататък ще ги наричаме 
„предприемачески“ тип), или предприятия, при които доминира социалната 
кауза и печалбата е на заден план. 

Предприемачески тип: 
1. Специализирани предприятия за хора с увреждания – най-масовият 

тип, устойчиви предприятия, създадени по линия на Закона за интеграция на 
хората с увреждания. 

2. Самостоятелни фирми, които са стартирали със собствени ресурси – 
няколко случая, възникнали от автентична бизнес идея. Оказват се жизне-
способни именно, защото не се облягат на външна помощ. 

3. Общински специализирани предприятия за хора с увреждания – това 
е междинен тип между самостоятелните специализирани предприятия и об-
щинските социални предприятия. Те остават ориентирани към печалба и на 
практика работят на конкурентни начала, но при тежки финансови ситуации 
могат да разчитат на подкрепата на общините като важни, а в някои случаи 
основни клиенти. 

С доминираща социална кауза: 
1. Общински социални предприятия (или публично частни партньор-

ства с участие на общината) – разликата с горния тип (общинските специали-
зирани предприятия) е, че водеща при тях се явява социалната кауза (напри-
мер, повишаване на жизнения и социален статус на лица от уязвими групи – 
най-често хора с увреждания). Те нямат право на самостоятелна стопанска 
дейност, приходите от дейността им не са достатъчни, за да се самофинанси-
рат, т.е. те се издържат основно от бюджета на общината и при прекъсване на 
финансирането, не биха могли да продължат дейността си. Към този тип може 
да се причисли и единственият случай на предприятие в голям индустриален 
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гигант, който го е създал с цел трудоустрояване на работниците, получили 
степен на увреждане, докато са работили в комбината. Тук специфичното е, 
че услугите на социалното предприятие се остойностяват, но на практика то 
не може да ги предлага на външни клиенти и не генерира приходи. 

2. Предприятия на нестопански организации – няколко сериозни не-
правителствени организации имат собствени предприятия, които предлагат 
продукти на пазара и от печалбата финансират основните си социални дей-
ности. Юридически те могат да функционират като отделно регистрирани 
стопански субекти или в рамките на възможността за самостоятелна стопан-
ска дейност на НПО. 

3. Социални услуги за уязвими групи, които търсят допълнително или 
устойчиво финансиране чрез предприемачеството, заедно с осигуряване на 
заетост и социализация – най-често дневни центрове за хора с увреждания, 
които работят за социалното включване на техните клиенти, чрез въвличане-
то им в различни дейности – най-често производство на картички, мартени-
ци, сувенири, пластики и др. 

По отношение на бизнес целите, те са ясно изразени при предприема-
чите и присъстват само абстрактно при предприятията с водеща социална 
кауза. 

Друга приложима типология е според формата на подпомагане на рис-
ковите групи. От тази гледна точка могат да се разграничат 4 основни групи 
предприятия. 

■ Предприятия които създават заетост/ангажират хора от уязвими гру-
пи да участват в производствен процес/предоставяне на услуги, т.е. те 
не са пасивни получатели – социалните предприятия в България са 
съсредоточени основно в тази група, което до голяма степен е резул-
тат от разпространението на специализираните предприятия за хора 
с увреждания; 

■ Предприятия, които предлагат стандартен продукт/услуга, но със соци-
ално влияние – например социални асистенти за болни хора, фурна в 
ромската махала и др. Тази група е по-малко разпространена от първата; 

■ Иновативни продукти, които сами по себе си са свързани със социал-
ното подпомагане или революционни социални продукти – класиче-
ски пример са компютрите за бедни в Индия, пример за такива проду-
кти в България са устройства за подпомагане на шофирането на хора 
с увреждания, които се внасят и монтират от социално предприятие. 
Предприятия от този тип почти липсват в страната.

■ Предприятия, които предлагат безплатни продукти/услуги или под-
помагат финансово уязвими групи – първата исторически установила 
се форма на подпомагане, тази възможност все още съществува хипо-
тетично. Понастоящем тази форма на подпомагане е характерна по-
скоро за гранични на социалното предприемачество области – корпо-
ративна социална отговорност, благотворителност. 
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Въпреки че предприятията от първата група доминират, трябва да се 

отбележи, че в някои случаи е налице съчетание на повече от една от формите 
на подпомагане, описани по-горе. Това се среща предимно при нови предпри-
ятия от предприемачески тип. 

От гледна точка на фазата на развитие: 
■ Социални предприятия, които са все още на етап „идеен проект“, кой-

то се нуждае от финансиране и подкрепа; 
■ Социални предприятия, които са в началото на своето развитие; 
■ Социални предприятия във фаза на растеж; 
■ Установени, стабилно функциониращи социални предприятия; 
■ Реализирани проекти по пилотна фаза, които са приключили и създа-

дените социални предприятия са в процес на приключване или вече 
не функционират. 
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ABSTRACT: The following report examines the opportunities for development 
and fostering of the social economy and social entrepreneurship in Bulgaria. Ex-
amined are the patterns and prospects for development of the social entrepre-
neurship in our country. The basic characteristic features in this direction are 
outlined. 
KEYWORDS: social economy, social entrepreneurship, social enterprise, social 
management, social policy.

В последното десетилетие концепцията за развитието и насърчаването 
на социалната икономика и социалното предприемачество са част от полити-
ката на Европейския съюз за справяне със социалното изключване на лица 
в уязвимо положение. Също така моделът на социалната икономика е един 
от ключовите инструменти за постигане на социално значими цели в рам-
ките на един устойчив и приобщаваш растеж; социалните ползи се измерват 
с интеграцията и заетостта на хора в неравностойно положение, с приноса 
към процеса на социално включване на други хора в уязвимо положение, а 
икономическият показател се изразява чрез спестените публични средства за 
социални помощи, от една страна, както и допълнителните средства по ком-
пенсиране на социалната цена на дългосрочната безработица. Това, което е 
важно, за да се случи всичко това, е да бъдат създадени подходящи условия 
за развитие на социалните предприятия с максимално широк обхват (самите 
уязвими групи и техните проблеми са многообразни и различни) и трябва 
„отговорът“ на техните нужди да бъде гъвкав, за да е резултатен и ефекти-
вен; не е важен „пътят към решенията“ (пътят може да бъде различен, както 
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са многообразни и необятни възможностите за стопанските инициативи), по 
който се стига до резултата, важен е самият резултат (по-успешна интеграция 
и устойчиво преодоляване на социалното изключване)1.

Икономическият и социален съвет на Република България (ИСС)2 счи-
та, че социалните предприятия в България са все още неоползотворен бизнес 
модел. Сега действащите социални предприятия са предимно неправител-
ствени организации, които, прилагайки съответното законодателство, създа-
ват социални предприятия, чиято стопанска дейност е насочена към реализи-
ране на социалната цел и мисия на организацията. Социалните предприятия 
в България осъществяват дейността си в различни сектори, като най-сериоз-
но участие имат в: доставката на социални услуги; предоставянето на работа 
на хора с увреждания; посредничеството при намиране на работа на незаети 
лица; предоставянето на здравни услуги; дейностти в сферата на образова-
нието и други. 

При реализирането на тези дейности водещото е не производството на 
краен продукт, а постигнатият социален ефект за самите лица, изразяващ се 
в получаването на необходимата подкрепа, за да се интегрират в обществото. 
В този смисъл съществуват три основни модела на социални предприятия: 

■ Най-разпространеният модел е този, който създава заетост и развива 
работната сила. Чрез стопанската дейност се създават работни места 
предимно за хора в неравностойно положение. Най-често социално-
то предприятие се явява работодател на хора с увреждания с цел да 
се осъществи интеграция на лицата с намалена трудоспособност на 
пазара на труда и се създадат условия за подобър живот.

■ Друг популярен модел на социалните предприятия е този, при който 
предприятието произвежда и стоки, за които търси пазар, като се ан-
гажира и с тяхната дистрибуция. Най-често в социалните предприя-
тия са ангажирани лица с увреждания, които под формата на трудова 
терапия участват в производството на определени стоки. Съществу-
ващите социални предприятия в България в рамките на този модел се 
ангажират в производството на определени продукти от лица, които 
са безработни или в състояние на социално изключване. Целта е да 
им се даде възможност за заетост и се подобрят възможностите за 
тяхното социално включване. 

■ Третият съществуващ модел в България е свързан с предоставянето 
на социални услуги обикновено срещу заплащане на външни кли-

1 Куманова, М., Шабани, Н. Анализ на социалното предприемачество в Бълга-
рия. Проект „Инициатива за иновации в социалната икономика“ с финансовата под-
крепа на Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси“, схема „Без граници – Компонент 1“, изпълняван 
от Сдружение „Знание“ – Ловеч.

2 Социалното предприятие и социалното предприемачество. София, 2013. Репу-
блика България. Икономически и социален съвет. ИСС/3/009/2013.
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енти, като едновременно с това социалното предприятие осигурява 
социални услуги на своите членове. Заплащането става по договор с 
държавата или общината. В рамките на този модел услугите се пре-
доставят на различни потребители, които заплащат директно на со-
циалното предприятие за пряката услуга. 

В изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ в България е разработена 
Национална програма за реформи. Посочени са четири приоритетни обла-
сти: по-добра инфраструктура; конкурентоспособна младеж (намаляване на 
дела на рано напусналите училище, увеличаване броя на младите хора, за-
вършили висше образование, стимулиране на младите учени, реализация на 
младите хора в България); по-добра бизнес среда (по-висока заетост, повече 
инвестиции, вкл. в иновации); по-голямо доверие в държавните институции 
(защита на интересите на гражданите и бизнеса, социална справедливост и 
сигурност). 

Важно е да се отбележи, че в Националната програма за развитие: Бълга-
рия 2020 е идентифицирана конкретна област на въздействие и мярка, свързана 
със социалната икономика и предприемачество, по конкретно в Приоритет 2: 
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подприо-
ритет 2.1. Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите 
от труд: „Насърчаване на предприемачеството – насърчаване на предприема-
чеството, включително и социалното предприемачество за безработни лица и 
лица от групи в неравностойно положение“. Пак съгласно този документ, поли-
тиката в областта на социалното включване изисква прилагане на специален 
подход за най-уязвимите групи в българското общество, който да способства 
за трайното преодоляване на тяхното социално изключване и за прекъсване 
на предаването на бедността между поколенията. Политическото решение за 
утвърждаване статута и ролята на социалните предприятия ще осигури допъл-
нителен инструмент за постигането на националната цел на България за нама-
ляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г.3

Визията и приоритетните цели за насърчаване развитието на социал-
ната икономика са определени в Национална концепция за социална иконо-
мика, приета през 2011. Тя следва приоритетите на Стратегия „Европа 2020“ 
за насърчаване на социалната икономика за постигане на устойчивост, ико-
номически растеж и повишаване качеството на живот (най-вече на групите 
в неравностойно положение). За да бъдат реализирани тези ангажименти, 
държавата следва да създаде подходяща правна и институционална среда и 
координирани секторни политики, които да позволят в ускорен план да бъдат 
въведени в практиката успешни модели на социални предприятия. В концеп-
цията са развити и критерии за идентификация на предприятия и организа-

3 Платформа за развитие на социалната икономика в България. София 2014. 
http://pgf.osi.bg/data/file/Documents/Platform%20Social%20Economy%20BG%20
MERI%20EUROCITIES.pdf/.
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ции от социалната икономика, които да послужат като основа за създаването 
на благоприятна (административна и правна) среда за развитието на социал-
ните предприятия (достъп до финансиране, социални клаузи при обществе-
ни поръчки, данъчни облекчения и др.). Концепцията служи като стандарт, 
който да съдейства за подпомагане развитието на социалната икономика и 
стимулиране на всички участници за популяризиране духа на социалната со-
лидарност. Според концепцията социалната икономика е „едновременно част 
от реалната икономика и част от гражданското общество, в която физиче-
ски и/или юридически лица, сдружения на доброволци или други организирани 
субекти осъществяват стопанска дейност в обществена полза и реинвести-
рат печалба за постигане на социални цели“.

В приетата Национална стратегия за младежта 2010-2020 г. се отбеляз-
ва, че в България трябва да се подобрят икономическата активност и кариер-
ното развитие на младите хора, като се популяризира социалното предпри-
емачество сред тях. За тази цел е необходимо насърчаване на публично-част-
ните партньорства и социалното предприемачество в сферата на услугите за 
развитие на младите хора. За реализацията и активното участие на младите 
хора в обществения и икономическия живот е нужна както подходяща и бла-
гоприятна среда, така и условия за училищно и университетско образование 
в областта на социалното предприемачество. 

Приоритет на Националната стратегия за намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване (2020)4 е да се осигурят възможности 
за заетост и повишаване на доходите чрез активно включване на гражданите 
на пазара на труда. Сред конкретните мерки е и насърчаване на предприема-
чеството, включително и на социалното предприемачество. 

Разписана е и Дългосрочна стратегия за заетост на хората с уврежда-
ния 2011–2020 г., която цели да осигури възможности на хората с увреждания 
в трудоспособна възраст да упражняват ефективно правото си на свободен 
избор на трудова реализация, както и да подобри качеството им на живот за 
свободно и пълноценно включване в обществения живот на страната. 

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
(ОП „РЧР“) 2007–2013, област на интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната 
икономика“ се предоставя подкрепа на съществуващи специализирани пред-
приятия, кооперации на хора с увреждания и социални предприятия. Под-
крепя се създаването на нови форми на социални предприятия, в това число 
и защитени работилници, създават се условия за активизиране на общностни 
и доброволчески инициативи, допринасящи за повишаване на равнището на 
социалния капитал. 

Стратегията на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. за-
лага на схващането, че от най-критично значение за преодоляването на бед-
ността и социалното изключване е прилагането на такива социални полити-

4 Документът е приет от Министерски съвет на 6 февруари 2013 г. 
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ки, които дават на хората достъп до икономически възможности и нужните 
им знания и умения, за да оползотворят създалите им се възможности. Така 
те успяват сами да се справят с капана на бедността и социалното изключва-
не, зависимостта от системата за социална защита, уязвимостта си от небла-
гоприятни събития от икономическо или социално естество. Прилагането на 
такива активни социални политики трябва да отчита не само националните, 
но и местните специфики и характеристики. Тук важна е ролята на социална-
та икономика и социалното предприемачество при решаването на проблеми-
те с бедността и социалното изключване. Потенциалът на социалните пред-
приятия се крие в две от техните съществени характеристики.

Първо, те действат на местно ниво в мрежа с множество заинтересо-
вани страни и познавайки добре местните проблеми, могат да предложат ре-
шения, доказано работещи на място, като достигнат до онези групи в риск от 
бедност или социално изключване, до които активните социални политики 
достигат много по-рядко в сравнение с чисто пасивното подпомагане. 

Второ, организациите от социалната икономиката имат потенциала да 
мобилизират и активизират самите хора в риск от бедност и социално из-
ключване и така да им дадат възможност да участват сами в подобряването 
на своята жизнена ситуация. 

Тези две обстоятелства отреждат важно място на подкрепата за соци-
алната икономика в цялостната стратегия на ОП „РЧР“ за насърчаване на со-
циалното включване. 

Предоставянето на подкрепа за социалните предприятия чрез европей-
ските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) е изцяло в съответствие 
с Инициативата за социален бизнес (COM(2011) 682 final), но и с оповестения 
през февруари 2013 г. Социално-инвестиционен пакет (COM(2013) 83 final), 
в който ЕК препоръчва на държавите членки да подкрепят социалните пред-
приемачи чрез предоставяне на стимули за стартиране и развитие на бизнес, 
разширяване на тяхното знание и изграждането на мрежи. 

Конкретни възможности за проектно финансиране на социалните пред-
приятия ще се предоставят по инвестиционни приоритети №1: „Социално-ико-
номическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ и №4: „На-
сърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в 
социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика 
с цел улесняване на достъпа до заетост “, Тематична цел 9: „Насърчаване на соци-
алното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация“.

Примерните допустими дейности са в следните направления: 
■ Подобряване достъпа до заетост – активиране на икономически неак-

тивни лица; посредничество за намиране на работа; професионално 
информиране и консултиране; психологическо подпомагане; мотива-
ционно обучение; предоставяне на обучение; включване в стажуване, 
чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика; насър-
чаване на самостоятелната заетост и др.; 
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■ Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани 

предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигу-
ряване на заетост;

■ Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и 
социалното предприемачество;

■ Социална и професионална интеграция на представители на уязви-
мите групи в сектора на социалната икономика;

■ Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в 
социалните предприятия, специализираните предприятия и коопера-
циите на хора с увреждания; 

■ Оборудване и адаптиране на работни места;
■ Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и раз-

пространение на добри практики в сферата на социалната икономика; 
■ Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно упра-

вление на социалните предприятия, специализираните предприятия 
и кооперациите на хора с увреждания;

■ Предоставяне на „подкрепена заетост“ на хората с увреждания;
■ Обществени информационни кампании относно потенциала на со-

циалната икономика. 
ОП „РЧР“ дефинира и типовете бенефициенти, които могат да бъдат: 

Министерство на труда и социалната политика (МТСП); Агенция за соци-
ално подпомагане (АСП); Агенция за хората с увреждания (АХУ); социални 
предприятия; работодатели; специализирани предприятия и кооперации на 
хора с увреждания; образователни и обучителни организации и институ-
ции; неправителствени организации; общини и райони на общини; социални 
партньори; финансови институции, доставчици на социални услуги. 

Съществуват и други документи, определящи ключовата роля на соци-
алното предприемачество в борбата с бедността и социалното изключване 
на различни уязвими групи. Необходими са реформи и прилагане на инова-
тивни мерки, чрез които да се развият нови подходи и модели за справяне с 
бедността и социалното изключване. Социалната икономика и предприема-
чество са един от ключовите инструменти, чрез които да се допълни провеж-
даната към момента държавна политика за социално подкрепа и интелиген-
тен и устойчив растеж. 

В България има свобода по отношение самоопределянето като социал-
но предприятие и избора на форма, по която да функционира. Към момента, 
независимо от Националната концепция за социална икономика и плана за 
нейното изпълнение, липсва системна държавна политика, предлагаща лесно 
достъпни и гъвкави насърчителни мерки за тяхното развитие, включително 
за всички форми. По-скоро частни дарители и програми развиват инициати-
ви, които са насочени към повишаване на капацитета и получаване на сти-
мули. Изцяло от самите организации зависи доколко и как се определят като 
социално предприятие, което поставя под съмнение доколко това има за цел 
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реално и дългосрочно решаване на конкретен социален проблем и търсене на 
подкрепа за това.

Идентифицирани са следните предизвикателства пред социалните 
предприятия в България5:

1. Липса на нормативно регламентирана правна рамка, свързана с де-
финиция на социалните предприятия с цел правилно насочване на полити-
ките в областта;

2. В България все още няма легална дефиниция на социално предпри-
ятие, но има набор от характеристики (в Националната концепция за соци-
ална икономика), които са отправна точка за идентифициране на социално 
предприятие. 

3. По-голямата част от социалните предприятия в България са насоче-
ни към предоставяне на различен вид услуги (пасивни), докато социалното 
предприемачество би трябвало да се развива в посока активно ангажиране на 
целевите групи в процеса.

4. Проблеми, срещани в процеса на дейност на социалните предприя-
тия: материална база, административни дейности, персонал, оборудване;

5. Липса на достатъчни преференции, свързани с предлагането на про-
дуктите на социалните предприятия на пазара;

6. Взаимодействия с други фирми, организации, администрации;
7. Необходимост от обучение и мотивация на хората, работещи в соци-

алните предприятия, и на тези, които имат желание да постъпят на работа в 
тях.

Социалното предприемачество е един от най-иновативните начини за 
постигане на по-добро качество на живот, самостоятелност и включване в 
обществото на лица от уязвимите групи. Необходимостта да бъдат предприе-
ти ключови законодателни промени, за да се превърнат заложените в страте-
гически и политически национални документи мерки в реални механизми за 
подпомагане на социалното предприемачество в България, както и успешно-
то развитие на социалните предприятия, изисква и създаването на устойчиви 
партньорства между бизнеса, нестопанските организации и публичния сек-
тор – партньорства, в които всеки един от тези актьори припознава ролята си 
за постигането на обществено значими социални цели и е готов да инвестира 
ресурси за това6. 

5 Тодорова, Т. Социалните предприятия в България – иновативен модел за зае-
тост и социално включване. База данни. Проект „Създаване на национална база данни 
на МТСП за социалните предприятия в България (НБДСП-БГ)“.

6 Алексиева, П., Шабани, Н., Панов, Л. Наръчник „Нови възможности за соци-
алните предприятия. Италианският опит в българска среда“. Проект №BG051PO001-
7.0.01-0052-С0001 „Инициатива за иновации в социалната икономика“: http://www.
znanielovech.org/social_n.pdf/.

Поглед към социалното предприемачество в България
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РОЛЬ И МЕСТО МУЗЫКИ  
В ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ

Веслава Барцицка

THE ROLE AND PLACE OF MUSIC  
IN INTEGRATED EDUCATION

Wiesława Barcicka

ABSTRACT: The article analyzes the role and place of music in integrated edu-
cation. Edwin Gordan theory is discussed. The activity „Gorodinka” for children 
from early childhood is presented.
KEYWORDS: Gordon music learning theory, early childhood, integrated education.

Поднимая вопрос на тему музыкального образования, следует заду-
маться над важной проблемой и ответить на вопрос: когда следует начинать 
обучать музыке ребенка? 

Так вот, согласно ZoltanaKodalaya музыкальное образование ребенка 
следует начинать 9 месяцев перед рождением его матери. Может это звучит 
странно, однако в этом много правды. Если бы наша мать была обучена музы-
ке, то во-первых, мы могли бы рассчитывать, что нам это передастся с генами, 
а кроме того была бы заинтересованность в этой среде, был бы стимул, а так-
же образование от первых минут нашей жизни. 

Живя и воспитываясь в среде, где есть инструменты на которых можно 
играть (часто или от случая к случаю), где сознательно слушается музыка, го-
ворится о ней, где возможно поют, будет чем-то естественным, что мы сами 
начнем играть, сначала в форме игры, а может из-за любопытства. Будет так-
же естественным то, что мы заинтересуемся ближе этой отраслью искусства 
и может мы захотим даже получать образование в этом направлении?

Целостное, а только такой должна быть трактовка развития ребенка, 
вынуждает учителя к поиску новых путей работы с учениками.

Учитель, устремленный „на ребенка“ скорее всего выберет систему 
интегрированной работы, в которой каждый ребенок будет иметь шанс на 
воплощение своей активности (в этом также музыкальной), на поиск, иссле-
дования, развязываний проблем и переживания.То, что музыка должна быть 
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интегрирующим фактором, или же интегрированным элементом, не должно 
подлежать оцениванию, поскольку это место застолблено через цели учебы и 
воспитания.

Основанная в периоде раннего образования интеграция содержания и 
общественная может провести через музыкальное воспитание к внутренней 
интеграции человека.

Развитие всевозможных способностей, в том музыкальных наступает 
до девятого года жизни. Когда ребенок к этому возрасту попадает в среду, 
стимулирующую его музыкальное развитие, заинтересованность, образова-
ние (формальное и неформальное), способности развиваются и имеют шанс 
достичь их высокого уровня.

Однако, когда ребенок попадает на музыкальную безразличную среду, 
в школе нехватка стимуляции и профессионального образования, музыкаль-
ные способности постепенно исчезают и остается взрослый человек, если 
речь идет о музыкальном развитии, на этапе музыкального шумящего [1].

Отсюда вторая теория, что музыкальное образование можно начать 
в каждом возрасте, только нужно желание, интерес и даже любовь, но мы 
никогда не достигнем уровня с момента рождения. По мнению Гордона мы 
рождаемся с большим потенциалом разных способностей, в этом также му-
зыкальных. Чтобы развиваться музыкально нужно как можно раньше, как 
можно чаще и разнообразно влиять на ребенка разными музыкальными сти-
мулами. 

ТЕОРИЯ ЭДВИНА ЭЛИАСА ГОРДОНА. То, чему ребенок учится во 
время первых пяти лет жизни, формирует основу для всего последующего 
образования. 

Профессор Эдвин Элиас Гордон (Университет Южной Каролины в шта-
те Колумбия) – джазовый музыкант, педагог, психолог музыки. Является из-
вестным исследователем и автором многочисленных публикаций, тестов на 
музыкальные способности и книг, редактор собранных изданий. От 1979 г. до 
1995 г. был связан с Кафедрой Музыкально-образовательных Исследований 
им. CarlaE. Seashore’a в университете Темпле в Филадельфии. Получил там 
много престижных наград. Концепция профессора E.E. Гордона, подтвержда-
ется эмпирическими исследованиями и встречается с большим интересом во 
всем мире. Концепция является новаторским, пионерским предложением 
практических решений для музыкального образования.

Для того, чтобы объяснить суть теории, мы позволим себе процитиро-
вать самого автора, профессор E.E. Гордона:

Тебе, которые много знают о развитии ребенка, шутят иногда, что хотели 
бы умереть как малые дети, но как можно позднее. Мы понимаем, что возмож-
ности обучения не может быть больше, чем на момент рождения.Поэтому, 
если предположить, что самый важный период для обучения это время с пер-
вых минут после рождения (и, возможно, еще до рождения), до завершения 
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третьего года жизни, следует направлять ребенка так, чтобы он получал не-
структурированное, неформальное взаимодействие. Следующий с точки зре-
ния значимости период, это период взаимодействия уже структурированного, 
но до сих пор неформального, осуществляется семьей дома или дошкольным 
заведением. То, чему ребенок учится во время первых пяти лет жизни, форми-
рует основу для всего последующего образования, которое традиционно начи-
нается вместе с прохождением порога дошкольного или детского сада.

Чем раньше ребенок получит эту базу, тем больше он возьмет с даль-
нейшего образования и наоборот – чем позже он это сделает, тем хуже будут 
дальнейшие эффекты. Не будет второго шанса, чтобы восполнить эти недо-
статки, а учеба в такой ситуации будет иметь характер всего лишь компенси-
рующий, а не обогащающий [1:5].

Аудирование происходит тогда, когда музыка слышится и понимается 
умом, несмотря на ее отсутствие, и даже если она никогда не присутствовала 
в физическом окружении получателя [1:23]. 

Несмотря на то, что музыка и язык отличаются друг от друга, процесс 
аудирования во время прослушивания музыки схож с процессом мышле-
ния, во время слушания языка[1: 38].

Звук как таковой не является музыкой. Он становится музыкой лишь бла-
годаря аудированию, аналогично языку, когда звук остается в уме в определен-
ном значении. Значение его будет одновременно разным в разных ситуациях, 
также он будет отличаться у разных людей. Качество значения, которое данное 
лицо может предоставить музыке в определенном времени, определяется уров-
нем ее музыкального таланта, сферы образования и широтой опытов [1:24].

Когда ребенок исполняет на инструменте какое-то музыкальное произ-
ведение, случается, что он ошибется. Ребенок, которому аудирование помогает 
исправить ошибку через соответствующее подстраивание (так как в подстраи-
вании интонации), настолько защищен аудированием, что не прерывает игры. 
Ребенок, который выучил произведение лишь механически без аудирования, 
не справится с ошибкой. Когда ребенок совершит ошибку, его типичной реак-
цией будет прекращение игры, попытка правильного движения также попыт-
ка начать заново. Для ребенка, который выучился механически, существуют 
„плохие“ ноты, для ребенок с аудированием – соответствующие решения [1:27].

В вступительным аудирование (подготовка к соответствующему ауди-
рованию) можно разделить на три типа: аккультурации, имитацию и ассими-
ляцию.

ТИПОВ И ЭТАПОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АУДИРОВАНИЯ.Тип 
стадии:

1. АККУЛЬТУРАЦИЯ: От рождения до 2  – 4 года жизни: небольшое 
сознание окружения у ребенка.

2. ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ: ребенок слушает и через слух собирает звуки 
музыки из окружения.

Роль и место музыки в интегрированном обучении
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3. СЛУЧАЙНЫЕ РЕАКЦИИ: ребенок двигается и лепечет в ответ, но 

еще неадекватно к музыкальным звукам среды.
4. ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ РЕАКЦИИ: ребенок старается отнести движе-

ние и лепетание к музыкальным звукам среды.
5. ИМИТАЦИЯ: От 2 – 4 до 3 – 5 года жизни: ребенок ангажируется с 

сознанием, направленным, прежде всего на окружение.
6. ЛИШЕНИЕ СЕБЯ ЭГОЦЕНТРИЗМА: ребенок распознает, что движе-

ния и лепет не подходят к музыке из окружения.
7. ИЗМЕНЕНИЕ КОДА: ребенок подражает с некоторой точностью звукам 

музыки из окружения, делая упор на тональные и ритмичные мотивы.
8. АССИМИЛЯЦИЯ: от 3 – 5 до 4 – 6 года жизни: ребенок ангажируется 

с сознанием, направленным на себя
9. САМОНАБЛЮДЕНИЕ: ребенок видит нехватку координации меж-

ду пением и дыханием и между напевной декламацией и движением 
мышц и дыханием.

10. КООРДИНАЦИЯ: ребенок координирует пение и декламацию с ды-
ханием и движением [1: 41].

ОПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ “ГОРДОНКИ” ДЛЯ ДЕТЕЙ 0-3 ЛЕТ. Обу-
чение музыке детей в младенческом возрасте, детсадовском и дошкольном 
влечет появлению в мозге малыша новых нервных соединений, что влияет 
на его более всестороннее развитие. Каждый ребенок, который рождается со 
здоровым органом слуха чувствителен к музыке. Ребенок именно на музыку 
реагирует сильнее всего – уже в животе мамы.

ЧТОТАКОЕГОРДОНКИ?Занятия согласно теории Эдвина Элиса Гор-
дона обеспечивают младенцам и маленьким детям возможность развить 
врожденную музыкальную чувствительность и возможность выражаться че-
рез музыку. Эти занятия развивают музыкальные способности и дают боль-
шую основу для дальнейшего музыкального образования. Целью является 
делание возможным естественное погружение в музыку и ее обучения, как в 
случае с обучением на родном языке. Дети учатся аудиции – понимать музы-
ку, “думать музыкально”. А все это через интересную игру с использованием, 
в том числе цветных платочков, мячиков, мыльных пузырей или анимацион-
ного платка.

Дети, посещающие Гордонки, отличаются наиболее плавной речью 
(когда начинают говорить), легкостью в учении иностранного (учитывая 
способность к схватыванию так называемой мелодии языка и акцента) язы-
ка, умеют дольше сосредоточиться на осуществляемой деятельности и более 
открыты для мира. Развивая их музыкальные способности мы стимулируем 
мозг ребенка – этот процесс длится (в сфере музыкальных способностей) все-
го лишь до 9 года жизни ребенка. Маленькие дети – это маленькие гении – 
рождаются с определенным уровнем музыкальных способностей, который 
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потом падают, если не стимулируются окружением. А следовательно нужно 
дать ребенку все самое лучшее и музицировать вместе с ним на Гордонках.

Целью занятий является обогащение музыкального словаря детей, 
поскольку музыка трактуется как язык, которому ребенок учится подобно 
родному языку. На занятиях дети вслушиваются в богатство мелодичных 
мотивов, принадлежащих к разным масштабам также ритмичным мотивам. 
Песни (без слов) разнообразны в тональном слое (тифозное, минорное, в 
костельных масштабах, горной, цыганской и так далее) и ритмичном слое, 
отличаются темпом, динамикой, стилем. Ребенок все мотивы и песни поет 
(импровизирует), а ритм задает ведущий занятий, для укрепления передачи 
использует цветные реквизиты. Всегда остается время на реакцию детей во 
время так называемой “аудированной тишины” (лепет, движение, качание). 
В зависимости от возраста дети только начинают реагировать на слуховые 
раздражители. 

Каждые занятия это погружение в разнообразный музыкальный мир, 
адаптированный к возрасту детей. Целесообразно при пении и ритмировки 
почти не употребляется слова – важно, чтобы ребенок сосредоточивался на 
мелодичном и ритмичном слое, а не на том, что мы пробуем сказать. Отсюда 
во время занятий мы употребляем нейтральные (пам пам, ум-ча-ча и тому 
подобное) слоги. Ведущий занятий поет всегда в тональности детей (доста-
точно высоко), это позволяет детям услышать мелодию и запеть. Помимо 
всего этого, ведущий использует камертон, чтобы перед запеванием каждой 
мелодии ввести родителей и детей в конкретную тональность, чтобы бы дан-
ную мелодию петь всегда в этой самой тональности (маленькие дети, испол-
нявшую песню без слов в другой тональности, могут не распознать).

Схемазанятий:
• свободная игра с инструментами;
• музыкальное приветствие;
• переплетение распевок и ритма в разных тональнотсях и ритма с им-

провизацией с использованием цветовой помощи (мячики, пузыри, 
платочки, гимнастические мячи);

• своевременное реагирование на ответы детей;
• музыкальное прощание;
• свободная игра с инструментами.
О чем стоит помнить?
– Мы призываем родителей к активному участию в занятиях – пение, 

ритмовка, движения вместе с ребенком;
– Мы не двигаем ножками или ручками ребенка, всего лишь мы можем 

вместе с ним поколебать их;
– Мы не заставляем детей реагировать на музыку- каждый ребенок 

находится в иной стадии аудирования и иначе усваивает услышан-
ные стимулы. Это неформальное образование – мы создаем ребенку 
возможность контакта с наиболее разнообразной музыкой, ребенок 

Роль и место музыки в интегрированном обучении
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принимает с этого столько, насколько способен в данном моменте. 
Каждый ребенок проходит последовательные стадии аудирования в 
своем собственном темпе и не стоит ускорять этот процесс.

– Первая реакция ребенка, особенно в возрастном пределе от 0 до18 ме-
сяцев может быть разной. Некоторые дети например, плачут. Обычно 
это не случается повторно – мы помним, что ребенку нужно время и 
освоение с новым местом и новой ситуацией, возможно, он не был 
ранее в месте, где мы все вместе поем, и это естественная реакция.

– Дети могут беспрепятственно ходить по залу, не должны сидеть в 
кругу. Даже стоя в углу они слышат пение, следовательно, черпают 
что-то из занятий.

– Достаточно, что ребенок слушает – не требуем от ребенка, особенно 
младенца, реакцию на музыку. Он впитывает все, что слышит, а эф-
фект мы услышим, когда он будет способен говорить и петь.

– Если ребенок плачет, а мы знаем, что например, голодный или тре-
бует смены подгузника- мы можем в каждом моменте выйти и верну-
ться через минуту.

Из исследований и наблюдения, касающегося темы влияния музыки на 
развитие ребенка, следует подчеркнуть влияние пения на развитие малень-
ких детей. Мы можем дополнительно узнать, что:

– пение родителя эффективно снижает кровяное давление у перепуган-
ных детей и детей в стрессе;

– пение детям влияет на развитие специфических нейронных связей 
в головном мозге. Эти соединения особенны, потому что возникают 
только при одном условии и только в ранних годах детства. Ученые 
подозревают, что эти соединения стимулируют развитие других орга-
нов чувств, такие как речи или зрения;

– вслушивание в содержание колыбельной содействует развитию во-
ображения;

– дети, слушая музыку, осуществляемую через родителя, учатся кон-
центрации и внимательного слушания;

– пение детям и качание в ритм музыки обеспечивает два стимула од-
новременно. Ребенок интегрирует опыты, связанные с движением 
собственного тела с ритмом песни, которая поддерживает развитие 
координации глаз и рук, так что у ребенка есть шанс в будущем учи-
ться быстрее, например танцевать;

– пение во время беременности действует успокоительно на детей;
– пение имеет терапевтическое влияние на самого певца. Колыбельные 

помогают взрослому отдохнуть и расслабиться.
Существует высокая вероятность, что пение детям увеличило выжива-

емость новорожденных в прошлом. Каким образом? Регулирование стиму-
ляции и оптимизация настроения младенцев влияет на облегчение в корм-
ление и укладывание спать, что помогает им расти здоровыми и развиваться. 

Веслава Барцицка
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Подтверждают это исследования с 1997 года, проведенные на недоношенных 
детях. Те, что находились в инкубаторе, слушали пение три раза в день по 20 
минут в течение четырех дней, они ели больше, быстрее прибавляли в весе и 
были раньше выписаны из больницы, чем младенцы, которым не пели. До-
полнительно у детей, которым поют, исправилось физиологичное состояние 
организма.
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ЗА ПОЛЕЗНОСТТА НА КОМПЮТЪРА  
И ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН В ОБУЧЕНИЕТО  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Виктор Петков

THE USEFULLNESS OF THE COMPUTER  
AND GRAPHICAL DESIGN AT EDUCATION IN FINE ARTS

Victor Petkov

ABSTRACT: The technological revolution has made the computer accessible tool 
in various fields of knowledge. Today we can easily talk about a personal com-
puter in the fullest sense of the word. It is irreplaceable and powerful tool to 
achieve specific career goals. Before the advent of computerized prepress, design-
ers and artists armed with professional knowledge and skills, were involved with 
the graphic design. Graphic solutions for the production of various types of print-
ed materials were consistent with existing technology and typographic technique.
KEYWORDS: Education, graphical design, computer, fine arts.

Революцията в технологиите направи компютъра достъпен инструмент 
в различни сфери на знанието. Днес спокойно можем да говорим за личен 
компютър (Personal Computer) в пълния смисъл на думата. Той е незаменимо 
и мощно средство за постигане на конкретни професионални цели.

Преди навлизането на компютърната предпечатна подготовка с графи-
чен дизайн са се занимавали дизайнери и художници, въоръжени с профе-
сионални знания и умения. Графичните решения за производството на раз-
личните видове печатни произведения са били съобразени със съществува-
щите технологии и типографска техника.

Днес оборудването, необходимо за създаване на графичен дизайн, е 
достъпно за всеки. С помощта на личен компютър и софтуер за текстооб-
работка вие сте в състояние да създадете корица, плакат, визитна картичка, 
брошура и т.н. 

Разбира се, наличието на оборудване е добра предпоставка за създава-
не на графичен дизайн, но не и достатъчно условие за добър резултат. Соф-
туерът за текстообработка не ви превръща с магическа пръчка в дизайнер. 
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Необходими са знания и умения в областта на визуалните изкуства и дизай-
на. Съвсем логично е да пренесем инструментариума – компютър и софтуер, 
в полето на образованието. 

Какво по-добро място за първи стъпки в знанието и разбирането на 
графичния дизайн от първия клас на основното училище, където децата се 
запознават с буквите, думите и текста? Придобиват знания за буквите и уме-
ния за тяхното писане.

Типографията като дял от графичния дизайн, занимаващ се с естетиче-
ски издържаната употреба на различните шрифтове, дава нова гледна точка 
за индивидуалността на всеки шрифт с неговото излъчване, свойството му да 
въздейства визуално и формалните му характеристики – архитектура на бук-
вата, пространство между отделните символи, отстоянията и пропорциите 
между главни и малки букви и т.н. 

Едно от ядрата в учебния процес по изобразително изкуство е „Визу-
алната комуникация“ – полето за първи стъпки в знанието и разбирането на 
типографията. Към нашето оборудване, за да бъдем коректни, е необходимо 
да добавим някакъв графичен редактор, който дава възможност за работа с 
артистичен текст (artistic text) – позволява манипулирането на буквата и ду-
мата с всевъзможни евристични операции. Това са прости действия, но за тях 
е невъзможно да бъдат дадени ясни и еднозначни указания как следва да се 
прилагат в конкретния случай, което предполага наличието на въображение, 
интуиция и талант. От своя страна евристичните операции не водят обеза-
телно до получаване на силни или оригинални решения, т.е. те не гарантират 
стопроцентов успех, но при решаването на гореспоменатите задачи се оказ-
ват основно средство за търсене на решения.

Типографските занимания са неизчерпаем източник за творчески екс-
перимент с различни шрифтове и манипулиране на писмените знаци. Пред-
лагам няколко визуални решения за графично оформени заглавия на приказ-
ки и имената на техните автори: 

 

Хиперболизирането (уголемяването) на буквата „Т“ и добавянето на 
сравнително проста геометрична фигура над буквата създава усещането за 
оловен войник.

За полезността на компютъра и графичния дизайн в обучението ...
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THE DRUMMER by BROTHERS GRIMM

Завъртането (ротацията) на буквата „К“ на 90 градуса създава усещане-
то за двете палки на барабана и ударната повърхност. В празното простран-
ство под буквата са интегрирани имената на авторите и се създава знаково 
изображение за барабан.

Различните наклони (курсиви) на буквите в думата „БЕГАЧИ“ създават 
илюзията за преход от статично положение в динамично. Забележете, че пър-
вата буква „Б“ няма наклон.

    

Различната големина (кегел) на думите в този случай директно илюстри-
ра смисъла на думата „МАЛКИЯТ“.

Използването на различни шрифтове с различно визуално въздействие 
подсилва значението на съответните думи – „КРАСАВИЦАТА“ и „ЗВЯРЪТ“.

Виктор Петков
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Подреждането на думите „БЯЛАТА ЗМИЯ“ върху крива линия и ъгъ-
лът, който сключват двете думи „БРАТЯ“ и „ГРИМ“, наподобяват змия.

Ето как с помощта на прости действия (евристични операции), прило-
жени върху писмените знаци (букви), и експеримента с шрифта е възможно 
да се създаде асоциативна връзка между смисъл и изображение, която спома-
га за възприемането и разбирането на текста. 

В заключение можем да обобщим, че графичният дизайн и в частност 
типографските занимания ще дадат различен поглед и отношение към пис-
мените знаци. С подходящата методика и целенасоченост, стъпка по стъпка, 
у подрастващите е възможно да се създаде условен рефлекс и да се развие 
чувствителност към хигиената на визуалната среда в нашето ежедневие и би-
тие. Разбира се, заниманията по графичен дизайн не бива да спират до първи-
те стъпки в типографията. Те следва да се задълбочат и да се придобият нови 
знания и умения за цвят, форма, композиция, а също така и за разбирането на 
ролята на илюстрацията като важен елемент от графичния дизайн.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА 
ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ

Виктория Д. Ковчазова

SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
THROUGH HOLIDAYS AND CUSTOMS

Viktoriya D. Kovchazova

ABSTRACT: Creative activities in kindergarten, represented by the holidays and 
customs, together with games, training and education, facilitate socialization in 
preschool. Holidays and customs are a specific form of pedagogical interaction. 
Their main purpose is to satisfy the need of joyful events and exciting social life. 
Holidays and customs influence the overall formation of the child’s personality, 
and favor the formation of the first knowledge of Bulgarian culture and history. 
Traditions lay the foundations of patriotism, tolerance, aesthetics, and preserve 
the connection between the generations.
KEYWORDS: socialization, child’s personality formation, holidays, customs, 
traditions.

Историята показва, че човекът се отличава от останалата жива природа 
със социалния начин на живот и с произтичащите от това – мислене, труд, 
култура. Неговата човешка същност се заражда, променя и проявява едно-
временно с появата на социума. Социализацията се извършва в среда, която 
е създадена и се развива от своя субект – човека [3].

Социализацията е двуединен, диалектически процес, който включва 
както усвояване, така и създаване на опит и ценности, при който се развива 
и усъвършенства социално-биологичната природа на човека. При нея се имат 
предвид всички взаимодействия в системата индивид и общество, в това чис-
ло и недостатъчните, целенасочените, организирани и планомерно осъщест-
вявани взаимодействия.

През всички етапи на развитие на детето, ролята и същността на со-
циализацията се свеждат до това, че вследствие на целия процес в личността 
настъпват промени, които ѝ дават възможност да се впише в своето социално 
обкръжение. По този начин индивидът може да се реализира в социалната 
група, в която се намира.

Виктория Д. Ковчазова
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Значително място в процеса на социализация заема формирането на 

отношение към света – изграждане на нагласи, ценности, позиции. Те имат 
регулативна функция, което означава, че позволяват на личността да избира 
степента на мотивацията и желанието си да се адаптира към дадена социална 
група. Адаптиране към дадена група от обществото е необходимо за разви-
тието и реализирането на личността. От ранно детство човек е принуден да 
разчита на помощта на другите, да усвоява трайно модела на сътрудничество 
и да го възпроизвежда регулярно през целия си живот.

В процеса на социализация се изпълняват определени социални роли с 
цел да се овладее спецификата на междуличностните отношения. Когато ли-
чността стане пълноправен член на колектива в своя обществен живот, тя 
упражнява придобитите социални качества, обогатява ги и по този начин се 
развива и усъвършенства. Социализацията е път, който трябва да следваме, 
за да запазим своите обществена роля, култура и цивилизация. 

Социализацията е процес на превръщане на индивида в гражданин на 
обществото, в което живее. Това означава приемане на неговите ценности, 
норми, овладяване на езика и необходимите социални умения, реализиране 
на правила, права и задължения в разнообразни социални взаимодействия. 
Постъпките на хората са подвластни на влиянието от страна на широк диа-
пазон социални, когнитивни, екологични, културни и биологични фактори. 

Характерна особеност на човешкото общество е стремежът към социа-
лизация на всички негови членове. Социализацията протича през целия жи-
вот, като преминава през различни етапи. Тя се осъществява чрез социалните 
си институции (семейство, детски възпитателни заведения, училище, поли-
тическа система, икономическа организация, църква, масмедийно простран-
ство, неформални кръгове). Обществото планира и осъществява социализа-
цията на различните възрастови групи, като на практика трябва да се отделя 
най-голямо внимание върху подрастващите.

Детската градина е първата образователна институция, която формира 
детската личност със специфичната ѝ уникалност, с която ще се включи в 
социалното обкръжение. Като постъпва в детската градина, детето се под-
готвя за глобалните задачи на обществата в достъпна за него форма, с което 
по същество се социализира. Детският колектив е общество от връстници, 
ръководени и стимулирани от педагози. 

Социализацията на децата в детската градина се осъществява чрез трите 
основни дейности – игрова, обучителна и трудова. Наред с игровата, трудова-
та дейност, обучението и възпитанието, творческата дейност, представена чрез 
празниците и обичаите в детската градина, имат значение за социализацията [4].

Празниците и обичаите в детската градина са специфична форма на пе-
дагогическо взаимодействие. Основното им предназначение е да задоволяват 
необходимостта от радостни събития, от разнообразен и вълнуващ колекти-
вен живот [6]. Празниците и обичаите в детската градина оказват силно влия-
ние върху цялостното формиране на детската личност. Тези форми в детската 
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градина имат по-широк смисъл и в своето тълкуване включват не само тра-
диционно използваните в педагогическата практика празници, развлечения 
и концерти, но и всички онези специално търсени моменти в режима, които 
създават възможност децата да бъдат потопени в един свят, носещ изненади, 
приятни преживявания и свобода, в които неусетно се проявяват натрупаните 
знания и умения, провокира се активността и се постига непринудена и с же-
лание реакция. Условно можем да разделим забавно-развлекателните форми 
на два вида: традиционни – концерти, празници, развлечения и нетрадицион-
ни – шоу, разходки, състезания, мюзикъли, срещи с…, веселия, пътешествия 
и др. Абсолютно деление на формите е трудно де се направи, защото те лесно 
преминават от една в друга или дадена може да бъде елемент на вид от друга-
та група. Забавно-развлекателните форми „са средство за осъществяване на 
разнообразен детски живот, емоционално наситен, естетически и нравстве-
но въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ жизнеността им“ 
[1]. Тяхната емоционална значимост като форма на съвместно преживяване 
ги прави любим социализиращ фактор. Всеки празник – национален, местен, 
християнски, обреден, личен, носи за децата от предучилищна възраст своя 
смисъл и съдържание. Чрез празниците те общуват помежду си, в семейство-
то, в детската градина. Създават нови потребности, нови способности, под-
тиква ги да търсят начини за изява. За децата е особено важно поставянето им 
в познавателната и социалната среда на празниците и обичаите за благопри-
ятстване на нравственото им формиране и обогатяване на социалния им опит. 
Участието на децата от предучилищна възраст в празници от местен характер 
е изключително важно за тяхната социализация. Колективното пресъздаване 
на характерни действия, свързани с празника, предполага придържане към 
определен ред и дисциплина, заучаване на общ репертоар, усвояване на спе-
цифично поведение. Децата се отделят от семейството и участват в групи със 
социална роля, като оформят детски колектив.

Празникът е особено обществено явление, което отразява дадени ва-
жни събития от личния и обществения живот с помощта на определени 
материални и духовни средства задоволява специфични нужди на човека и 
социума, носещи им отмора, развлечение, естетическа наслада и духовно из-
висяване [7]. Чрез празниците, фестивалите, експедициите трябва да дадем 
възможност на децата да изразят собствените си проблеми, но същевременно 
и отношението си към света [5].

Добре обмислените и планирани празници и обичаи вълнуват деца-
та. Въпреки емоционалната им окраска те все пак предполагат задържане на 
децата на едно място, напрягане на вниманието, паметта. Правилното орга-
низиране и провеждане на празниците и развлеченията изисква дозиране на 
съдържанието, естествено редуване на разнообразен художествен материал, 
непринуденост на протичането на програмата, липсата на паузи, съобразява-
не с възрастта и продължителността [6].

Познаването на празниците и обичаите в детската градина е необхо-
димо, за да могат децата да ги обикнат и да ги разпознават. В същото време 
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празниците и обичаите са средство за нравствено и естетическо възпитание. 
Важно условие е включването на децата в подготовката им и прякото участие 
в тях. Впечатленията от тях впоследствие се пресъздават в игрите, в непла-
нираните ситуации, в дейностите по интереси, в изобразителното изкуство.

Предучилищната възраст благоприятства изграждането на първона-
чално отношение към българските празници, традициите и обичаите. Това 
поставя основите на родолюбие, толерантност, уважение към възрастните, 
естетика. Посредством традициите се съхранява връзката между поколения-
та и се предава завета на миналото [3]. Доброволният характер на участието 
на децата от предучилищна възраст в пресъздаване на обичаи и празници 
е допълнителна мотивация за активно проявление, споделяне, преживяване 
и положителни емоции. Необходимостта от присъствието на ситуации, при 
които детето може да възприема, но и да изразява отношение, да покаже емо-
ционален интерес и да поиска само да твори е неминуема. Така то се превръ-
ща от пасивен наблюдател в активен творец. 

През различните периоди на детството децата участват в различни обре-
ди и обичаи от народния ни календар. Възрастта е важен регулатор. Участието 
на децата от предучилищна възраст в обреден колектив е важен момент за тях-
ната социализация. Пресъздавайки даден обичай, извън семейството, в детска-
та градина, детето приема социална роля. От него вече зависи плодовитостта и 
плодородието, то вече благославя и нарича, от неговата социална роля зависи 
благополучието през годината. Обществото вече го възприема като свой член. 
Участието на децата от предучилищна възраст в различни празници и обичаи 
е постепенна подготовка за важни моменти в тяхната социализация.

Празниците като част от културо-психологята в съвременния свят но-
сят удоволствие за децата, възпитават ги в добродетели, социализират ги. 
Чрез тях се стимулират изграждането на позитивно отношение към самобит-
ността на фолклорните обичаи,традиции и специфична празничност, про-
вокират организационни умения. Те обединяват детския колектив още при 
подготовката им, после при самото празнуване. В резултат у децата от една 
страна се развива чувството за отговорност, а от друга се провокира усещане-
то, че са значима част от колектива. 

Разликата между традиционните и нетрадиционните забавно-развлека-
телни форми е както в характера на съдържанието, начина на подготовка, орга-
низация и провеждане, така и в използвания педагогически инструментариум. 
Нетрадиционните форми имат външна развлекателна страна и в същото време 
незабележима за децата съдържателна част с конкретни познавателни задачи.

Празниците от бита на нашия народ предават историческия опит на 
поколенията, носят символика и са непресъхващ извор на духовни ценности. 
Народът ни ги тачи и ги очаква с особена радост и надежда. В тях са събра-
ни богатият народен дух, вярата в настоящето, надежда в доброто и утреш-
ния ден. Предучилищната възраст благоприятства изграждането на първи 
чувства към българските празници, традициите и обичаите. Българските 
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народни обичаи и празници са своеобразна симбиоза от обреди, суеверия, 
вярвания, заклинания, наричания, с които от векове е свързана българската 
народопсихология. Преплитането на стари езически представи и християн-
ски вярвания са представят чрез обредни действия и присъстват в повечето 
сезонни празници  – зимни, пролетно-летни, есенни. Обредните действия, 
които присъстват при пресъздаването са два основни типа: за предпазване от 
зли сили, предпазни; за осигуряване на плодовитост при животните, плодо-
родие по земеделските насаждения и щастие при хората. Основни елементи, 
които съпътстват пресъздаването са огънят, водата, слънцето, живата расти-
телност, зърната, яйцето, храната и др. Заклинанията и наричанията се осъ-
ществяват с помощта на словото, песента, танца. Магията на мелодично оф-
орменото слово има огромно въздействие при пресъздаване на даден обичай. 
Засилено с музика, словото обогатява обредно-магическия ритуал. Обредни-
те песни се изпълняват само за определен обред. Тяхното изпълнение извън 
него не е желателно. Важно място за засилване на ефекта от въздействие зае-
ма танцът. Жестовете, съпровождащи обредните танци, успяват да подчинят 
природните стихии и сили и засилват допълнително магическото действие в 
редица обичаи – Лазаруване, Пеперуда, Игнажден, Коледуване[7]. 

Характерни елементи при участието на децата от предучилищна възраст 
в пресъздаването на народните празници и обичаи обикновено са следните:

– предшестват предстоящия празник, съобщават за него;
– подготвят и загатват появяването на обредните колективи от по-въз-

растните участници в пресъздаването;
– пожеланията на децата, изразени чрез благословии, песни или танци 

са основно за плодородие и берекет;
– благословиите са кратки по форма и конкретни по съдържание; 
– песните по-малко на брой, с прост метроритмичен строеж;
– тежестта на благословиите пада върху словото.
Детските обредни действия и пресъздаването на народни празници и 

обичаи имат изключително значение в живота на детския колектив. Значе-
нието на обредите в определен празник или обичай се знае и помни, предава 
се на поколенията и се съхранява за бъдещето. 

Включването на българските традиции, празници и обичаи в учебно-
възпитателната дейност в детската градина и ролята им за цялостното фор-
миране на детската личност е безспорна. Детето се приобщава към празници-
те и обичаите и ги одухотворява в дейност. Основната цел, която се постига 
чрез тях е използване на традиционни и съвременни подходи за реализиране 
на проекти и изяви в ежедневна и празнична среда, приобщаване към кул-
турни еталони при разпознаване на общочовешки ценности; Създаване на 
пълноценен детски свят, задоволяващ максимално социалната потребност на 
децата от общуване, съдействащ за максимално развитие на тяхната самосто-
ятелност и творческа активност.

Конкретни задачи, които се постигат чрез празниците и обичаите, се 
свеждат до:
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Стимулиране на децата да създават радост и настроение; Способност 

за развитие на устата реч; Упражняване на общоприети норми на поведение 
в празнична среда; Запознаване с характерните елементи на народните праз-
ници и формиране на творческо отношение към тях; Приобщаване към тра-
дициите и обредността и възпитаване на ценни нравствени качества и добро-
детели; Изграждане на ценностна система у децата, позволяваща те да изра-
ботват и формират собствени познания и морални съждения; Възприемане, 
осъзнаване и прилагане на модели на поведение и отношение; Включване на 
децата в дейностите, свързани с подготовката на конкретния празник; съз-
даване на предпоставки за съпреживяването му; Включване на родителите в 
подготовката и провеждането на празниците и обичаите в детската градина, 
задълбочаване на връзките със семейството, утвърждаване и обогатяване на 
формите на взаимодействие.

Празниците и обичаите се провеждат в регламентираните и нерегла-
ментираните педагогически ситуации, както в сутрешен, така и в следобеден 
режимен момент. Като основни форми на работа се използват ситуациите по 
образователни направления: Социален свят, БЕЛ, Музика, Изобразително из-
куство, Конструктивно-технически и битови дейности.

Подготовка и осъществяване на празниците и обичаите:
При запознаването на децата с празниците и обичаите и осъществява-

нето им съществен момент е да се сведе до вниманието на детската аудитория 
най-характерното за всеки празник, това което го отличава от другите и да 
се акцентира, че всеки празник се свързва с определен сезон или религиозно 
вярване, но и всеки празник носи определени ценности. В подготовката на 
празниците и обичаите се включват педагозите, децата, родителите:

– Подготовка от страна на учителите: проучване същността на празни-
ка; изготвяне на план за провеждането му; набавяне на необходимия 
реквизит, костюми, музика. 

– Подготовка от страна на децата: запознаване със същността на праз-
ника или обичая; с характерните за него наричания и репертоар; раз-
пределяне на ролите, заучаване на репертоара; изготвяне на рисунки, 
апликации, обемни декорации, свързани с конкретния празник; под-
реждане на изложба. 

– Подготовка от страна на родителите: оказване на помощ при предва-
рителната подготовка на детето; оказване на помощ при подготовката 
на реквизита.

Празници и характерни обредни практики, свързани с живота в дет-
ската градина и активното участие на децата от предучилищна възраст са: 

1. Зимни празници и обичаи – Никулден, Игнажден, Коледа (Малка ко-
леда, Бъдни вечер, Голяма Коледа), Йорданов ден, Сирни заговезни, 
Тодоровден

2. Пролетно-летни празници и обичаи  – Първи март, Благовец, Лаза-
ровден, Връбница, Гергьовден, Еньовден, Пеперуда
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3. Есенни празници – Петковден, Димитровден, Миши празници, Ар-

хангеловден, Вълчи празници [7].
Изводи:
– Създаването на емоционално-психическа среда и участието на децата 

в празници и пресъздаването на обичаи повишава интереса и форми-
ра положително отношение и поведение. 

– Колективните преживявания обогатяват емоционално-волевия свят 
на детето, формират и развиват човешки добродетели и достойнство.

– Утвърждаване на детската самоличност при сравняване с другите.
– Затвърдяват се и се усъвършенстват знанията на децата за най-харак-

терните особености на празниците, обичайте и свързаните с тях ри-
туали, символи и атрибути.

– Затвърдява се умението на децата да сравняват празнични ритуали и 
атрибути, актуализиране на знанията.

– Проявяват личен избор и затвърдяват заучени текстове, песни, стихо-
ве, приказки, легенди в игрово-познавателна и интерактивна среда.

– Системната съвместна работа между детската градина и семействата 
на децата стимулира взаимодействието, засилва двустранната връзка 
и сътрудничеството не само на емоционално, но и на активно-дейст-
вено ниво.

Празниците винаги носят радост на децата, възпитават ги в естетиче-
ско отношение към света. Те обединяват детския колектив още при подготов-
ката им и при празнуването, приучват децата на съвместен труд, карат ги да 
се чувстват значими и отговорни.

Значимостта на всеки отделен празник носи за детето своя смисъл и съ-
държание. Празниците и обичаите съдействат за общуването между децата в 
детския колектив и за съвместната работа на детската градина и семейството. 
За детето е особено важно поставянето му в познавателна и социална среда, 
което помага за създаването на ценностната му система като бъдещ ученик и 
гражданин на обществото. 
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И СЪВРЕМЕННИТЕ СОЦИАЛНИ РЕАЛНОСТИ

Виолета Ив. Кюркчийска

EDUCATION, TRAINING  
AND CONTEMPORARY SOCIAL REALITIES

Violeta Iv. Kyurkchiyska

ABSTRACT: The integration of information technologies in different cultural 
and at the same time educational classes is connected with the professional quali-
ties of teachers. Those qualities are closely connected with their qualification. It 
is now becoming a permanent process more than ever. It’s necessary for each 
teacher to keep learning their whole life, in order to teach the children in the best 
possible way. This way should be up-to-date to the social reality.
KEYWORDS: education, social reality, tuition, information technologies, educa-
tional software product.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г. „Социално-
педагогически практики с деца със специални образователни потребности“.

Не ограничавайте децата до собствения си начин на учене, защото 
те са родени в друго време! – гласи староеврейска поговорка.

Не се опирайте на традиционни похвати и технологии на препода-
ване! – апелират педагозите.

Не използвайте методи и средства на обучение, които не са ни ин-
тересни! – призовават обучаваните.

Изборът на заглавието не е случаен. То е носител на онези ключови 
понятия, които според автора на настоящия материал са приоритетни в съ-
временния образователно-възпитателен процес. Те са онези двигатели в него, 
които са определящи за реализиране на целите и постигане на резултатите. 
Понятия, които трябва да са водещи в обществения живот, защото само една 
образована нация може да бъде богата и просперираща. И не на последно 
място заглавието е провокирано от житейската мъдрост и апела на обучавани 
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и педагози, на всички участници в процеса, който (апелът) не може да бъде 
омаловажен.

Образованието е сложен процес, зависещ от множество перманент-
но изменящи се фактори. То е неизменно свързано и е пряко отражение на 
обществените промени, в контекста на които европейските страни разкри-
ват възможности за осъвременяване и синхронизиране на образователните 
системи с актуалните световни образователни процеси. Тенденциите на ев-
ропейската модернизация в образованието за масовост, откритост, хумани-
зация, демократизация, непрекъснатост и стандартизация, за личностна ори-
ентация са приоритети и на българската образователна политика. 

Съвременната социална реалност провокира всички участници в об-
разователно-възпитателния процес. От една страна гражданския сектор, 
който работи в сферата на образованието и обучението и цели изгражда-
не на обществена подкрепа, а от друга самите учители, които се стремят да 
отговорят на обществените нагласи и да предоставят адекватен тип знание 
(Хикс, 2008). В училище започват да се дискутират и други актуални пробле-
ми, оставали встрани от учебната програма – устойчиво развитие, човешки 
права, мир, гражданските умения – Образование за развитие и Глобално об-
разование. Общото между тях е актуалността на темите и това, че те следват 
развитието и интереса на обществото и на предизвикателствата в различ-
ни обществени сфери. Тези теми в училищното образование са обединени в 
един общ термин – проблемно базирано образование, което навлиза и в Бъл-
гария. Така се съдейства за превръщане на българското училищно образо-
вание в модерно, достъпно и качествено образование и се създадат условия 
за формиране на морална, творческа и автономна личност, способна да се 
реализира пълноценно.

Понятията образование и обучение са в съотношение на цел към сред-
ство. Понятието образование е свързано с резултативната страна на обуче-
нието, а понятието обучение – с неговата процесуално-дейностна, организа-
ционна и технологична особеност (Андреев, 1996) и е средство за постигане 
на поставената цел. От своя страна понятията съдържание на обучението и 
съдържание на образованието не са идентични, макар че в дидактическата 
литература често се заменят едно с друго. Съдържанието на обучението се 
подбира съобразно образователния идеал на времето и дадената социална 
поръчка на училището, а характерът на получаваното образование се предо-
пределя от съдържанието на обучението. Понятието съдържание на обуче-
нието е по-богато и включва съдържанието на образованието. То се състои 
от процесуално-дейностните, организационно-функционалните, техноло-
гичните особености на обучението, наред с образователното съдържание. 
През последните години все повече се утвърждава терминът кърикюлъм (М. 
Андреев, 2000), което визира съдържанието (това, което трябва да се учи, 
учебните предмети и дейностите), а обучението е процесът, в който това съ-
държание се усвоява, средствата и методите за неговото усвояване.
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В нашето училище трябва да се създадат условия за формиране на мо-

рална, творческа и автономна личност, способна да се реализира пълноцен-
но. Тази отговорна задача е поверена на учителя, като най-голяма е тежестта 
върху началния. Той е този, който открива пред детето от една страна непо-
знатото и недоизясненото и от друга го моделира като личност. Всеки препо-
давател е необходимо да бъде целенасочен учител, който поема отговорност 
за управление на времето и дейностите и създава максимално ефективна сре-
да на обучение (Славин, 2004). Това определя значимостта на методите и тех-
ники на преподаване, на арсенала от средства, които прилага обучаващият. Те 
трябва да са съобразени с дидактически и съвременни принципи, свързани с 
личностно-ориентирания характер на образователния процес, както и с въз-
растовите особености на 6–10-годишните деца. 

Въпрос на творческо търсене и адекватно решение е използването на 
информационните технологии в часовете по предмети от различни кул-
турно-образователни области. Интегрирането им е начин да се откликне на 
интересите и потребностите на децата, да се разчупи традиционият процес 
на обучение, като се постигне както външна, така и вътрешна мотивация за 
учене у учениците. Последното (интегрирането на информационните техно-
логии в предмети от различни културно-образователни области) предполага 
необходима квалификация на преподавателите, както и поемане на нови от-
говорности, с оглед подобряване качеството на образованието. Квалифика-
ционна дейност би трябвало да се разглежда в контекста на разбирането, че 
съвременната квалификация е групов процес, доколкото групов е характерът 
на съвременното образование. Това означава, че от отделния учител се изис-
ква вниманието да се насочва към работа в екип от преподаватели, осъщест-
вяващи съвместно образователния процес. 

Резултат от екипна работа са образователните софтуерни продукти 
за целите на обучението по съответен учебен предмет. Те се разработват от 
специалисти-програмисти в съответна програмна среда, а преподавателят по 
предмет от съответната културно-образователна област е сценарист, който:

• подбира текстовете, съобразно възрастовите особености на потре-
бителите и интересите им;

• подбира учебното съдържание по съответния предмет, като предоста-
вя вярната и точна информация;

• разработва учебните задачи, като се съобразява с наличието/липсата 
им на пазара за образователен софтуер;

• участва при разработване на дейности, свързани с функционалност-
та на продукта и удобството при използването му (бутони за навига-
ция, интуитивен интерфейс и пр.);

• осигурява методическото представяне на продукта чрез подготовка 
на документацията и поддръжка на образователните пакети;

• създава методически ръководства за работа с продуктите. 

Образование, обучение и съвременните социални реалности
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Основните изисквания, (Кюркчийска, 2012) които е необходимо до се 

имат предвид при изготвяне на образователен софтуер, са свързани с: учеб-
ното съдържание, което се представя; функционалността на продукта и удоб-
ството при използването му; представянето, документацията и поддръжката 
на образователния пакет.

Най-важната образователната стойност на софтуерния продукт 
е свързана с учебното съдържание, защото то стои в основата на про-
ектирането и определя целта на създаването. Това предполага съобра-
зяване както с възрастовите особености на учениците, така и с държавните 
образователни изисквания, с учебните програми по съответния предмет и с 
очакваните резултати от обучението. В този контекст се налага прецизиране 
на информацията, включена в продукта. Тя трябва да е подходяща за потре-
бителите, точна и вярна, т.е. съобразена със съвременните тенденции в съ-
ответната научна област. А това поставя минимум два въпроса – кои са 
потребителите на продукта и коя е подходящата за тях информация. Като се 
има предвид, че се разработва образователен софтуер, потребителите следва 
да се обособят на две равнища – учители и ученици, въпреки че в образова-
телния процес те си партнират. 

Подходящата за учителя информация е съобразена с програмите по 
съответния предмет и позволява използването ѝ както в часовете за задъл-
жителна подготовка, така и в задължителноизбираемата подготовка.

Една от основополагащите идеи при проектиране и разработване на 
образователен софтуер е възможността учителят да организира работата 
си така, че да подготвя учениците си за прилагане на различни стратегии за 
учене. Софтуерните продукти трябва да са ориентирани и към осигуряване 
на индивидуалната работа с учениците – най-голямото предимство при из-
ползване на ИКТ технологиите. Изискването за последователност в изло-
жението е безспорно важно и е свързано с дефиниране на новите понятия. 
Спазването на принципа от лесното към трудното, от познато към непознато, 
от частното към общото е характерно и при работа с образователни софтуер-
ни продукти,

Важно изискване за образователния софтуерен продукт е той да бъде 
подходящ за работа в повече от една предметна област, затова при подбора 
на учебното съдържание е целесъобразно да се отчитат както потребностите 
на обучението по основния предмет, за който е предназначен продуктът, така 
и уменията на учениците, които са резултат от образователно-възпитателния 
процес по други предмети. Целта е чрез използването на информационните 
технологии да се улесни работата на началния учител, защото от учениците се 
изисква решаване на различни задачи, с едни и същи средства.

Едно от основните изисквания към информацията в образователните 
софтуерни продукти е тя да бъде точна и вярна, т.е. освободена от грешки. 
Коя е подходящата за ученика информация? Това е следващият въпрос, от 
чийто отговор зависи оценката за качествата на даден образователен софтуе-
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рен продукт. Информацията в продуктите трябва да е съобразена с възрасто-
вите особености на учениците – да е достатъчна по обем и достъпна за усво-
яване. Дозирането на информацията по обем е важно както за ефективността 
на образователно-възпитателния процес, така и за активността на учениците. 
Ако информацията, която им се предлага, ги натоварва като обем и сложност, 
те се демобилизират и губят интерес към работата. Аналогична е тяхната ре-
акция и ако информацията е прекалено лаконична и елементарна. Затова в 
задачите са включени: достатъчен брой варианти на отговори, поднесени 
на разбираем за учениците език и съобразени с аналогични действия, които се 
извършват в часа, ако не се използва съответният програмен продукт. 

Друго основно изискване към образователния софтуерен продукт е 
свързано с функционалността и удобството при използването му. То се свърз-
ва с: възможностите за работа с различна по начин на оформление (вид) ин-
формация (текстова, звукова, графична, аудио, видео, анимация и др.); ней-
ното съхраняване; лесно усвоим алгоритъм на работа и удобна инсталация.

Комбинирането на информация – звукова, графична, анимация и ви-
део – е определящо за въздействието на един образователен софтуерен про-
дукт. Всички видове информация допринасят за експресивността и образова-
телната стойност на продуктите. 

При работа върху текст учителят обръща специално внимание на мар-
керите, които се съдържат в него (размер на буквите, цвят, шрифт и др.), за 
да се открои някаква информация, тъй като това влияе върху бързината на 
възприемане, а оттам и върху по-задълбоченото осмисляне на текста.

Мястото и предназначението на звуковата информация в образовател-
ните софтуерни продукти е различна. Ако в едни е основна, то в други тя при-
съства като елемент на експресивност. Полезна е комбинацията от слухово 
и зрително представяне на текст, която осигурява по-голяма експресивност 
в процеса на възприемането му, защото изразителната реч на разказвача на 
фона на подходяща музика прави срещата на потребителите с приказките по-
емоционална. Озвучаването на софтуерните продукти е необходимо да се на-
прави така, че да може да се регулира в зависимост от: целта при използване 
на продукта, спецификата на ученическата аудитория; помещението, в което 
се използва продуктът и др. Целесъобразно е в продуктите да има опция, коя-
то разрешава звукът да се елиминира (например ако в часовете по литература 
се изисква съставяне на разказ по визуална опора), за да се оставят учениците 
сами да разказват. Целесъобразно е звуковото оформление на продукта да се 
включва само в определен момент.

Анимацията в образователните софтуерни продукти е особено важна, 
като се има предвид възрастовата група на потребителите (6-10 годишни 
деца). За учениците информацията от приказките става по-достъпна, когато 
е анимирана, тя „оживява“ за учениците, защото анимираните герои не само 
са по-атрактивни, но чрез тях повествователният текст се осмисля по-лесно – 
могат да се наблюдават постъпките на героите, техните действия, поведение-
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то им. Анимацията е тясно свързана с графичната информация в продукти-
те. Движенията са характеристика на героя, затова особено важно е той да е 
нарисуван така, че да изгражда максимално добра представа у потребителя 
за себе си. Размерите и цветовото решение трябва да съвпадат с идейния за-
мисъл на текста.

Работата със софтуерни продукти е честа среща с потребителите – тя не 
е еднократен акт, а поредица от взаимоодействия. Съхраняването на пости-
женията на всеки етап от работата със софтуерния продукт е важно, поради 
редица причини:

– ако децата работят с различен темп и не са успели в рамките на опреде-
леното време да реализират идеята си, могат да продължат по-късно;

– ако върху един проект работят повече деца, необходимо е да се осигу-
рят условия за последователност в действията на всеки отделен участ-
ник в проекта, а това означава (частично) запазване на направеното 
до момента;

– ако обемът на задачата е такъв, че не позволява реализирането ѝ в 
рамките на един учебен час или ако задачата е поставена в края на 
часа, налага се да се осигурят условия за последващото ѝ изпълнение;

– ако се изисква комбиниране на създаденото с готови изображения, 
също трябва да има опция за допълване;

– може да има технически причини, които налагат съхраняването на 
информация – прекъсване на електрическо захранване, липса на мре-
жа, на достъп до Интернет и др.

Съхраняването на информация в софтуерните продукти се осигурява 
чрез възможността за отпечатване, която е важна опция при работа с компю-
търната система. 

Обрзователните софтуерни продукти трябва да имат лесно усвоим ал-
горитъм на работа и удобна инсталация, съобразени с уменията на потреби-
телите да работят с компютър и с възрастовите им особености. Инструкции-
те за работа да са кратки, точни и ясни. 

Подходящо е да се ползват клавиши за едни и същи дейности, както и 
да се осигури лесен достъп до входа и изхода за всяко ниво и дейности, както 
и за главното меню. Възможността за изход по всяко време е важна, защото 
осигурява на учителя по-голяма свобода в процеса на обучение, за да реали-
зира целите и задачите, които си е поставил. 

С оглед на това, че софтуерните продукти се използват от учители, които 
не са специалисти по информатика и информационни технологии е необходи-
мо инсталацията им да е лесна. За целта за всеки от образователните софтуерни 
продукти е необходимо да има инструкция, с която началният учител, прите-
жаващ базови компютърни умения, може да се справи. Нещо повече – проду-
ктите обикновено са предназначени и за домашни условия, което предполага 
инсталиране от неспециалисти, защото инсталирането не изисква специални 
настройки и технически характеристики на компютърните системи.

Виолета Ив. Кюркчийска
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Възможността образователните софтуерни продукти да достигнат до 

повече потребители е свързана с тяхното представяне. То е необходимо да 
става по начин, който ще обхване преподаватели, директори, родители  – 
всички, за които представляват интерес. Такива форуми са конференции, съ-
бирания на общинско, регионално и национално ниво и др.

Документацията и поддръжката на образователния софтуер се свързва 
с техническата, юридическата и методическата осигуреност на продукта. Те 
могат да са представени както на електронен, така и на хартиен носител и 
включват насоки за работа с продукта. С изключителна значимост са методи-
ческите ръководства, които обезпечават работата с продуктите. В тях, освен 
указания за работа с всяка една от задачите, е целесъобразно да се предста-
вят примерни тематични програми за обучение в задължително избираемата 
подготовка или свободноизбираема.Това улеснява учителите, които интегри-
рат информационните технологии в часове по различни предмети и работят 
с ученици извън задължителната подготовка. Разработените програми могат 
да бъдат както за достигане на минимума от знания, така и за надграждане на 
усвоените вече такива.

Посочените изисквания относно образователни софтуерни продукти 
са отворена система, която се подълва в процеса на работа. Споменатите са 
онези, които са били определящи за автора на настоящия материал при раз-
работване на образователни софтуерни продукти за целите на обучението по 
Български език и литература.

Създаването на образователни софтуерни продукти е сложен и дъ-
лъг процес, който преминава през следните етапи: подбор на текста, върху 
който ще се работи; формулиране на задачите за упражнения; изготвяне на 
методическо ръководство за работа с продукта; апробиране; лицензиране и 
разпространяване.

• Подборът на текста се свързва с избора на текст, чиято жанрова специ-
фика съответства на интересите и възрастовите характеристики на уче-
ниците. Освен това текстът трябва да се огледа и във връзка със Закона за 
авторското право, т.е. ако е авторски – да се изиска съгласието на автора;

• Формулирането на задачите е необходимо да бъде с комплексен ха-
рактер. Повечето задачи в продуктите да са оформени като (компю-
търни) игри. В етапа на проектиране на задачите може да се породят 
проблеми, свързани с разминаването между изискванията на автори-
те (като сценаристи) и възможността за технологично изпълнение от 
програмиста, защото предлаганите упражнения се оказват невинаги 
решими в сферата на програмирането.

• След създаване на задачите от авторите, те се „подават“ на програми-
ста, който ги реализира в електронен вариант, за да може образова-
телните софтуерни продукти да се апробират;

• След апробацията се правят корекции (ако се налагат) и се преминава 
към лицензиране;

Образование, обучение и съвременните социални реалности
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• Методическите ръководства се разработват от авторите и представят 

всеки отделен продукт в неговата пълнота – като съдържание, функ-
ционалност и приложимост. 

Представените изисквания и етапи относно създаването на образова-
телни софтуерни продукти биха улеснили преподавателите, които интегри-
рат информационните технологии в предмети от различни културно-образо-
вателни области. 

Разработваните образователни софтуерни продукти е целесъобразно 
да бъдат предназначени както за задължителна, така и за задължителноиз-
бираема (свободноизбираема) подготовка по съответния предмет. И в двата 
случая – в рамките на основната форма на педагогическия процес – урока. 
Нещо повече – необходимо е наличие на възможност една и съща задача да 
се използва повече от един път, но с различна цел (спираловидният принцип 
на обучение). Съвременният урок е отворен двупосочно – той е продължение 
от една страна на започнатата работа и от друга не е краен предел в учебния 
процес. Това предполага многократното връщане към елктронните задачи. Те 
трябва да позволяват използването им във всеки един от структурните мо-
менти на урока, както и в различните видове: за нови знания; за упражнение: 
за обобщение и преговор, както и за проверка и оценка на знанията.

Няма урок в чист вид, поради което е наложен терминът – синтетичен 
урок (Георгиева, 2002). Неговата структура се подчинява на избраната тема. 
Задачите в електронна среда предполагат използването им (както вече бе от-
белязано) в: подготовката за възприемане; системата от въпроси и отговори; 
обобщението, което придава завършеност на работата и същевременно от-
крива перспективите към следващите часове. 

Създаването на образователни софтуерни продукти е екипна работа, 
която е адекватна реакция на съвременния етап на обучение. Нещо повече – 
тя е необходимост в новата социална реалност. Чрез софтуерните продукти 
се откликва на интересите и потребностите на учениците от една страна и 
от друга – се разчупва традиционният процес на обучение. Дали да използ-
ва учителят материали за преподаване и учене, разработени в един от при-
ложните софтуери Excel, Paint, Word, Power Point, или да се опре на създаден 
в специална среда – въпрос на творческо търсене и възможности. Правил-
ният им подбор е гарант за по-голяма ефективност в образователно – въз-
питателния процес, което мотивира интегрирането на информационните 
технологии. Последните се използват често като елемент на онагледяване 
или информационен източник. За да се постигне максимално обезпечава-
не на целите на обучението, са необходими точност и прецизност както по 
отношение на възрастовите особености на обучаваните, така и на образова-
телната стойност на продуктите. Това предполага планиране, обмисляне на 
учебни задачи в софтуерна среда, както и компетентност на преподавателя, 
защото той е този, който решава как да интегрира информационните тех-
нологии.

Виолета Ив. Кюркчийска



187
Интегрирането на информационните технологии в часовете по пред-

мети от различните културно-образователни области е свързано с професио-
налните умения на учителите, които са тясно свързани с квалификацията им. 
Тя повече от всякога става перманентен процес и дава възможост на учителя 
да погледне на проблемите на професионалното си и личностно развитие из-
вън рамките на тясно разбираната професионална общност от педагози и на 
формалната образователна система. Това определя ученето през целия живот 
като адекватна реакция към социалната реалност при изпълнение мисията на 
образованието.
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ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ВАСИЛ ДРУМЕВ,  
ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ И ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ  

ЗА ДИСЦИПЛИНАТА
Виолета К. Атанасова

THE VIEWS OF VASIL DRUMEV, PETKO SLAVEIKOV 
AND LUBEN KARAVELOV ON DISCIPLINE 

Violeta K. Atanasova

ABSTRACT: The research presents the views on discipline of the Bulgarian peda-
gogical thinkers Vasil Drumev, Petko Slaveikov and Luben Karavelov. The article 
reveals their critics towards contemporary discipline practices, their attitudes 
concerning different family and school discipline methods and the reflections of 
these views on their teaching practice.
KEYWORDS: Vasil Drumev, Petko Slaveikov, Luben Karavelov, discipline, pun-
ishment.

Изследването е финансирано по проект № РД–08-138/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Въведение
Фокусът на българските обществени и просветни дейци през епохата 

на Възраждането е насочен към проблемите на образованието – към негови-
те цели, организация и съдържание. Възпитателните проблеми също не от-
състват от полезрението им, като най-съществено място заемат въпросите за 
съдържанието и методите на възпитание. Макар че училищната дисциплина 
вълнува учителите, тя не се разглежда на теоретично равнище, а намира от-
ражение предимно в нормативните документи относно училищното образо-
вание. На страниците на периодичния печат намират място отделни въпроси, 
свързани с нея, предимно за методите, чрез които тя да бъде постигана. От-
ричането или утвърждаването на едни или други методи зависи от целите на 
възпитанието, които определя съответният автор. 

Васил Друмев, Петко Славейков и Любен Каравелов проявяват съпри-
частност към педагогическите проблеми и представят възгледите си за тях в 
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периодичните издания, на които са редактори. Въпреки различията в теоре-
тичната им подготовка (Друмев завършва Киевската духовна академия и е 
удостоен с научната степен „кандидат на богословието“; Каравелов е добро-
волен слушател в Историко-филологическия факултет на Московския уни-
верситет, но не завършва университетското си образование поради липса на 
средства; а Славейков получава несистемно образование в различни учили-
ща – килийни и взаимни и съвсем кратко време учи в класното училище в 
Елена) и педагогическия им опит (Друмев и Славейков работят като учите-
ли, а Каравелов няма практически опит), те издигат еднаква цел на възпита-
нието – формирането на човека и гражданина, който е способен да съчетае 
индивидуалния стремеж към успех с усилията за обществено благополучие. 
Българските педагогически мислители ценят независимостта, самостоятел-
ността и активността на човешката личност и се противопоставят на при-
нудата и насилието над нея. На тази основа са формирани възгледите им за 
дисциплината. 

1. Критика на съвременната дисциплинарна практика
Славейков осмива дисциплинарната практика чрез диалога между уче-

ник и дете в хумористичния разказ „На даскала“. Той обективно представя 
методите на възпитание, които се прилагат в съвременното му взаимно учи-
лище – отпадането на изтезанията на учениците чрез използване на фалага и 
заменянето им с по-леки телесни наказания – дърпане на уши, плесници и др. 
Диалогът отразява и обичая да се носят „подкупи“ на показвателите, за да не 
предлагат за наказание провинилите се ученици:

„…Сега в училището не бият твърде, фалага нема веки, ех, ако та 
швъкнат веднъж, дваж през ръцете, като та запише главния (показвател  – 
б.м., В.А.), ама то си има колая, ти като додеш, не забравяй да доносяш на 
главния кое орешки, кое сливки и да му даваш кога какво имаш, и той нема 
да та пише.

– Ами даскала?
– Ах, учителя, той нищо, на неделята веднъж или мине да та прегледа, 

или не, пък ако та улови за ухото да го потегли и позасучи; а пък ако е сърдит 
нещо, ша та улови за космите да та подърпа, за да ти удари един-два шамара, 
туй то“ [Славейков, 1865: 102].

В своята поезия, белетристика и публицистика Каравелов също под-
лага на критика дисциплинарната практика в българското училище. В сти-
хотворението „Я повдигни, мила майко“ той рисува мрачна картина, в която 
изобразява насилието в училище, намерило своето продължение и в живота 
извън него.

„Вов школата пръчки, сълзи
и сухи науки,
а в живота глад, попръжни,
роби дългоръки…“ (Каравелов, 1984 б: 242)

Възгледите на Васил Друмев, Петко Славейков и Любен Каравелов за дисциплината



190
Каравелов отрича и практиката, свързана с взаимоучителната орга-

низация на обучение, при която определени от учителя ученици, наричани 
надзиратели, следят поведението на учениците и определят наказания за про-
винилите се. Той смята, че надзирателите се ръководят не от обективни кри-
терии, а от субективното си отношение към един или друг ученик. В повестта 
„Мъченик“ Каравелов пише: „Разбира се, че ако главният не обичаше някое 
дете, то това дете, ако и най-мирно да беше в сичкото училище, то пак ядеше 
бой. Най-много бой ядяха ония ученици, които бяха сиромаси и нямаха какво 
да дадат на г л а в н и т е  (к.н. – Л.К.), за да се откупят“ (Каравелов, 1984 а: 46). 

Тази практика, при която ученикът може да откупи наказанието си, 
дава възможност на надзирателите да налагат несправедливи наказания и 
да се обогатяват чрез откупи от провинилите се ученици. Така например по-
стъпва главният герой от „Хаджи Ничо“. „Когато той бил главен, то записвал 
почти сичките ученици „безчинници“, „блядословци“ и „непокорни“ и давал 
им воля да се откупят за пет, за десет, или за двайсет вули (билети, мангъри – 
б.н., Л.К.) – според вината на ученикът. Разбира се, че тия вули се връщали 
пак в кесията на учениците, когато тия му давали за тях чисти пари“ (Караве-
лов, 1984 а: 75-76). 

Каравелов не приема и патриархалното възпитание,насочено към фор-
миране на покорен и послушен човек, чието поведение е напълно подчинено 
на изискванията на по-възрастните. „Колкото за нашето българско возпита-
ние – пише той, – то нашите мъжки деца тряба да стоят диван-чопраз (к.н., 
Л.К.) пред своите родители и да им гледат в очите, тия не тряба да имат своя 
воля и свой характер, защото своеволието, по мнението на Дановия календар 
и на в. „Право“ е голям грях и голяма срамота“ (Каравелов, 1871 а: 55)

В белетристичните си произведения „Мъченик“, „Богатият сиромах“, 
„Главчо“, „Българи от старо време“, Каравелов представя различни примери на 
родителски и учителски деспотизъм, на нехуманно, грубо, жестоко отношение 
към деца от страна на техните родители, учители и майстори и изразява нега-
тивизма си към него. „Както родителската власт тряба да има свои граници“, 
така „и търпението (на възпитаника – б.м., В.А.) тряба да има свой край и свои 
граници“, защото „безмерната кротост, воловското търпение и магарешкото 
смирение са в състояние да направят от човекът или полуумно създание, или 
безсловесна овца, или отчаян главорез“ (Каравелов, 1984 а: 168, 529, 528).

Израз на дълбок хуманизъм е противопоставянето на Каравелов на 
жестоките мерки за постигане на дисциплина, чрез която се потиска своеоб-
разното развитие на детето и се потъпкват различията в името на абстракт-
ните представи за човека. „Характерът на детето почти сякога се жертвува на 
педагогическите параграфи, свободната воля се убива за любовта на господ-
ствующите принципи и правилното развитие се отстранява от безчовечната 
дисциплина, която би могла да се употреби само за укрощението на дивите 
зверове, но никога не за образованието на човечеството“ – пише Каравелов 
(Каравелов, 1875 г: 352).

Виолета К. Атанасова
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Влияние върху тези разсъждения оказва статията на Добролюбов „За 

значението на авторитета във възпитанието“, в която той заявява, че „децата 
нерядко стават жертва на педагогически сметки“ (Добролюбов, 1986: 32). Спо-
ред него чрез безусловното подчинение се пресича „разумното, правилното, 
свободното развитие“ на детето и се унищожават „тези добри, святи начала, 
които са присъщи на детската природа“ (Добролюбов, 1986: 35, 37). Той допус-
ка, че ако е възможен идеалния възпитател, то „безусловното, сляпото подчи-
нение на неговия авторитет не би нанесъл особена вреда на детето (ако не се 
смята за важна вреда забавянето на самостоятелното развитие на детето)“. Но 
идеалният възпитател – разсъждава Добролюбов – „не би изисквал безуслов-
но подчинение: той би се постарал колкото е възможно по-бързо да развие у 
своя възпитаник разумни стремежи и убеждения“ (Добролюбов, 1986: 32).

Каравелов също се противопоставя на насилието върху детето, на под-
чиняването му на волята на възпитателя, с което се заличават положителните 
начала в човешката природа. Ако педагозите биха били безгрешни, според 
него те „не би се старали да убият в детето ония човечески начала, които го 
отличават от животните; ако да би било противното, то не би накарвали чо-
векът да се приучава на безусловно повиновение и не би се старали да унищо-
жат неговите разумни стремежи и убеждения“ (Каравелов, 1875 г: 352).

2. Възгледи за методите на дисциплиниране на ученииците
Според Друмев няма универсални методи на възпитание, в частност 

на дисциплиниране, които да са ефективни спрямо всички деца. Затова пре-
поръчва на учителите да се запознаят с условията, при които са отглеждани 
техните ученици, и с особеностите на възпитанието им. „Те всички не са с 
еднакъв организъм, тъй също не са с еднакви характерни черти, с еднакви 
наклонности и при постъпването си в училището, защото секи къщен жи-
вот е наложил много или малко своя печат на детската натура“ – пише той 
(Друмев, 1981: 260). Познаването на тези условия според него ще допринесе за 
изясняване на причините за нежелателните прояви на детето в училище и за 
определяне най-подходящите методи за преодоляването им. Българският пе-
дагогически мислител критикува учителите, които прилагат еднакви наказа-
ния на всички ученици. „Какво въобще правят учителите, особено нашите, за 
изкоренение на недостатъците или на лошите наклонности в децата? – пита 
Друмев. – За сичките деца еднакво – те употребляват едно и също средство: 
наказват ги или с пръчка, или със запиране, или с лишение от обед и проч.“ 
(Друмев, 1981: 260). 

Друмев изисква методите на дисциплиниране да се избират не само в 
зависимост от характера на провинението, а и от характера на провинилия 
се и от условията, при които се е формирал този характер. „Има деца – пише 
той,  – за които едно горчиво слово на учителят е достатъчно, за да възбу-
ди в тях отвращение от лошото, а има деца, които постъпват в училището 
вече такива, щото и постоянният бой не им помага нищо: те си остават тъй 
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също упорни, лукави, невнимателни и проч. Ще е в състояние ли един учител 
с пръчката да вкара в добрия път един такъв упорен и развален ученик, ако да 
не знае той, че това упорство, този инатлък е следствие на отхраната в къщи, 
до бедните родители, по незнание, за една малка детска шега, за едно детско 
салмувание наказвали са бедното си дете, като са желали с това да го накарат 
да се изправи? Никога.“ – е отговорът на Друмев (Друмев, 1981: 261). 

Българският мислител отрича менторския „наставителен и нравоучи-
телен“ тон, както и заповедите и забраните като възпитателни техники. „Въ-
обще нравоучението, преподавано в теория на деца, не принася никаква пол-
за, а се обръща в едно механическо бъбрене. Честото обръщане обаче към де-
цата: „Не правете, деца, това!“, „Постъпвайте, деца, така!“ – още повече загро-
зява делото“ – пише Друмев. Затова одобрява учебници и учебни помагала, 
в които отсъстват нравствените наставления за децата (напр. „Бащин език“). 
„Голите нравствени проповеди не си достигват целта и на възрастни хора, а 
в педагогията принасят повече вреда, отколкото полза“ – смята той (Друмев, 
1870: 117). Те не само че не постигат целта си, а напротив – довеждат до фор-
мирането на „безчувствен нрав“ у детето (Друмев, 1981: 224). Друмев отрича 
морализаторстването на учителите, основано върху неистини от типа „всеки 
обича кротките деца и мрази лошите и непослушни деца“ (Друмев, 1874: 205).

Изразява мнението, че със заповеди си служат „некадърните“ учители, 
които не могат да бъдат добри възпитатели. „Тъй също както при урокът те с 
пръчка в ръка повеляват на детето да научи „от тук до тук“, тъй също с пръчка 
в ръка повеляват му да има такива или други нравствени качества“ (Друмев, 
1981: 254). Според Друмев подобно въздействие е напълно неефективно, за-
щото учител, който не е в състояние да привлече интереса на учениците си 
към предмета, който преподава, не може да въздейства положително и във 
възпитателно отношение. 

Като метод за негативно възпитателно въздействие по отношение на 
нежелателните прояви Друмев допуска използването на метода на естест-
вените последици. Чрез него се съдейства на детето да се формира като са-
мостоятелен човек. В тази връзка Друмев пише: „Много е хубаво, ако може 
винаги така да се прави, щото детето само да се уверява в лошите сетнини от 
постъпката му. А за да се постигне това, тряба винаги да се мъчим да даваме 
на всяка една детска постъпка самостоятелност, така щото, каквото прави де-
тето, да мисли, че го прави от само себе си и с собствените сили и средства“ 
(Друмев, 1872: 188). Това схващане е в унисон с възгледите на Ж.-Ж. Русо и Х. 
Спенсър по този въпрос (Русо, 1976: 220; Спенсер, 1883: 145).

По-тежки последици според Друмев предизвикват мъмренето и телес-
ното наказание. Той смята, че жестокостта и злобата, проявени към детето, 
се проектират върху бъдещото му отношение към другите – то също става 
жестоко и злобно (Друмев, 1872: 160-161, 189; Друмев, 1981: 240). „Душевната 
болка, която става от лютите гамосвания, и физическата болка, която става от 
биенето, като снижават детето в неговите собствени очи, побъркват на пра-
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вилното му развивание, защото унищожават, смазват съвършено природната 
му веселост и го правят злобно и жестоко“ (Друмев, 1872: 190). Вследствие на 
унизителните наказания детето загубва самоуважението си  – „то става по-
корно, унижено пред хора, които го потискат, а гордо и немилосърдно към 
хора, които може да натиска“ – пише Друмев (Друмев, 1981: 240). Други не-
благоприятни последици от жестоките наказания според него са лъжата и ко-
варството, предизвикани от страха на детето (Друмев, 1872: 190-191).

Той не изключва напълно мъмренето, но според него то трябва да е до-
брожелателно, а не съпътствано с ругатни (Друмев, 1872: 187). Макар че опре-
деля телесното наказание като най-неподходящ възпитателен метод, и него не 
изключва категорично. „Биенето, господа – казва Друмев в една от сказките, 
посветени на възпитанието, – само по себе си е най-лошавото средство, най-
негодното за изправление на едно дете. Но именно за това учителят трябва да 
знае при какви условия се е развило детето в къщи, за да може да се въздър-
жа от пръчката и от горчивите мъмрения там, дето трябва, а да ги употребя-
ва там, дето се следва. Това не ще рече, че пръчката и горчивите мъмрения 
са позволителни и одобрителни: те не са одобрителни, но по някогаж биват 
необходими, както бива необходимо за болният най-горчивото лекарство“ 
(Друмев, 1981: 262). Това схващане за боя като неефективна, но приложима 
(макар и по изключение) мярка, е подобно на позицията на Я.А. Коменски по 
този въпрос (Коменски, 1992: 219, 222). Но е необходимо да се отбележи, че в 
публикациите си по въпросите на възпитанието Друмев никъде не препоръч-
ва телесното наказание.

Той се отнася критично и към незаслужената необективна похвала, 
чрез която се възпитава егоизъм и суетност (Друмев, 1872: 179).

Славейков не се противопоставя на използването на заповедта като тех-
ника на дисциплиниране, но смята, че „безумните и несмислени заповеди“ 
водят до непокорство и непослушание [Славейков, 1871: 15]. Той утвърждава 
мъмренето и укора като вид наказание за нежелателните прояви на малките 
деца. Но според него детските простъпки не бива да предизвикват отрицателно 
отношение към самите деца. „Истина е – пише той, че ний имаме право да уко-
ряваме много от желанията и работите на малките и безвъзрастните деца като 
глупешки и вредителни и да ги мъмрим и гадим за тях; но не е право и съвсем 
безполезно е и да ги мразим за това“ [Славейков, 1979: 364-365]. Той не отрича 
наказанието като метод на дисциплиниране, но препоръчва да не се премина-
ват определени граници и наказанието да се изпълнява „не насилствено и с 
гняв, но като длъжност тихом и със съболезнование“ [Славейков, 1871: 15]. 

Авангардно звучи възгледът на Славейков, че е необходимо да се раз-
граничава личността от постъпките на човека. „Предмет за обличение на яв-
нийт глас не тряба да са человеците, но делата им и те тряба да ся претърсват 
и пресаждат, а не личностите им“ [Славейков, 1979: 365]. Това се отнася за 
журналистите, които подлагат на критика българските обществени дейци, 
но тази мисъл съдържа и принципната постановка, че трябва да се осъждат 
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постъпките, а не личностите, включително и детската личност. Основание за 
този извод дава фактът, че тези възгледи са отразени в статията му „Длъж-
ностите на публицистите“ във в. „Македония“ през 1868 г., в която представя 
пресата като възпитателен фактор. Подобни схващания изразява и в статията 
си „Изветование“, поместена във в. „Шутош“ шест години по-късно „…Ний 
отделяме человека от лошите му обичаи – пише той, – от вредителните му 
деяния и от гибелните намерения, що може да съвземе. […] Но и при изоб-
личенията, при осмиванията, които сме задължени някак от служението си 
да правим, ний всякога сме имали и имаме личностите святи, ненасиловани 
и уважаеми…“ [Славейков, 1874: 217]. Тези възгледи са израз на хуманизма, 
който е съществена характеристика на неговата личност.

Славейков цени и сам прилага на практика поощрението като метод 
на възпитание. Не отрича и материалните награди, раздавани на учениците 
като средство за поощрение за постиженията през учебната година. По този 
повод пише: „Някои училищни настойници намерват мунасип (подходящо, 
б.м., В.А.) да са купуват от общата каса по няколко от най-добрите български 
книги и да са раздават дар на учениците, кога става изпитание. Боже, благо-
слови ги“ [Славейков, 1978: 50].

Каравелов не допуска заплахата като възпитателен похват, често при-
лаган от родителите. Заплахите с Божието наказание или със зли духове е не 
по-малко вредно, отколкото заплахите с дяволи, самодиви, каракончовци и др. 
Страхът, породен от тях, според Каравелов по-скоро подтиква, отколкото въз-
пира детето от лоши постъпки. Като пример за това посочва лъжата, предизви-
кана от страха. „Заплашванията или страхът – пише той – не само че не спират 
детското желание, но още накарват престъпникът да лъже, да скрива своите 
намерения и да излазя чист из сяко гнуснаво дело“ (Каравелов, 1875 б: 141).

Той не отрича напълно метода на естествените последици, но препо-
ръчва той да бъде предшестван от убеждение (чрез обяснение). Необходимо е 
„просто, ясно и вразумително“ да се посочат причините, които налагат въздър-
жане от дадено действие и чрез демонстрация да се представят последиците от 
него. Т.напр. „родителите тряба да обяснят на детето защо то не тряба да хваща 
змията, защо то не тряба да бърка във водата, когато ври, и пр. и да му покажат, 
ако се може, твърде малки опити, за да го уверят фактически, че тия говорят 
истина…“ (Каравелов, 1871 б: 87). Следователно, Каравелов утвърждава въз-
действието с разумни доводи върху детето. В случай, че не се постигне желания 
ефект, тогава може да се приложи метода на естествените последици (ако не 
са фатални). Каравелов препоръчва спазването на английското правило, което 
гласи, „че ако детето не слуша возпитателите си, то тряба да го накажат самите 
предмети, от които го вардят и до които не го допускават. Ако детето се удари 
о столът, ако се опари от копривата, ако се убоде с някоя игла и пр., до които 
майка му не е давала да се доближи, то тия примери по-добре от сичко друго 
ще да му обяснят ония причини, които са накарали по-възрастните да му дават 
съвети и да го принуждават да бъде послушен“ (Каравелов, 1875 б: 141).
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Българският педагогически мислител обстойно разглежда и въпроса за 

наказанието като един от най-често прилаганите възпитателни методи. Ка-
равелов заявява, че много от наказанията се налагат заради поведение, което 
напълно съответства на детската възраст, на специфичните детски потребно-
сти. Според него възрастните налагат несправедливи наказания за непослу-
шание и противоречие, като изискват от детето подражание на тяхното по-
ведение. Подобни претенции не са съобразени с потребността от активност 
(“темперамента“) на детето. Каравелов осъзнава, че между детето и възраст-
ния човек съществуват възрастови различия, които следва да се имат предвид 
при възпитанието. Затова иронизира възрастните, чиито изисквания не са 
съобразени с тези различия: „Сякой из нас е бил биен хиляди пъти от ро-
дителите си за това, че той играе, а не стои мирено като тях. По желанието 
на нашите родители ние тряба да подражаваме тям и да правиме това, щото 
правят и тия, следователно ако старият ни и слепият ни от старост дядо или 
побелелият ни баща не играе о р м а н  или на с л я п а  к о т к а  (к.н. – Л.К.), то 
и ние не тряба да играеме, в противен случай ние сме престъпници“ (Караве-
лов, 1871 в: 95). 

В същото време, отбелязва Каравелов, от детето се изисква да не под-
ражава напълно на родителите си, защото и те престъпват понякога норми-
те, които се стремят да наложат на детето – пушат, пият, не спазват религи-
озните обичаи и др. (Каравелов, 1871 б: 87; Каравелов, 1871 в: 95). Според 
него особено негативно върху нравственото развитие на детето се отразява 
разминаването между указанията на възпитателите и тяхното поведение; 
както и наказанието за постъпки, които самите те извършват. Необходимо 
е да се има предвид факта, че детето следва не само добрия пример, но и ло-
шия. Забраната според Каравелов не е надеждно средство за предотвратява-
не на нежелателни постъпки, които възрастните извършват. Илюстрация на 
последното представя в незавършен литературен материал, озаглавен „Рас-
сказы“, съхранен в архива му. В него пише следното: „Баща ми забранява да 
играя с уличните деца заради това, че те са груби; той ги нарича негодяи, а 
на мен не позволява да ги наричам така, защото се смята, че това не е хубаво. 
Той сам понякога ругае, като казва „проклет“ и „дявол“ – той може да говори 
така, защото е стар. Е, и аз ще казвам „проклет“ и „дявол“, когато остарея“ 
(АБАН, ф.37 к, л.119).

Каравелов смята, че за да има ефект дадено наказание, детето трябва да 
е наясно с основанията за налагането му. Защото понякога децата се наказват 
за противоположни постъпки: „Нас бият, че не ни са чисти ръцете и краката, 
а ако ние идеме на реката да се умиеме, то ни пак бият, без да ни обяснят защо 
ни бият“ (Каравелов, 1871 в: 96). Несправедливо наложените наказания спо-
ред Каравелов не само че нямат положителен възпитателен ефект, а и носят 
несъмнена вреда, защото задушават стремежа на детето към доброто. Те пре-
дизвикват у него желание за отмъщение заради понесената несправедливост 
и го водят към по-нататъшни нарушения (Каравелов, 1871 а: 87).
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Каравелов не отрича напълно наказанието, но заема категорична пози-

ция срещу телесното наказание – то „не само че не принася никаква полза, а 
причинява положителна вреда, следователно наказанието би трябало да съ-
ществува, но наказание нравствено“ (Каравелов, 1871 в: 95). Същевременно 
поставя определени изисквания при неговото използване: преди всичко да 
бъде справедливо (“заслужено“), т.е. да се прилага само при действително на-
рушение, което детето съзнателно е извършило. Но според Каравелов подбу-
дите, предизвикващи детето да извърши дадено действие, не са подвластни 
на волята, тя е слабо развита у него и поради това то не може да осъзнае и 
признае справедливостта на наказанието (Каравелов, 1871 б: 87; Каравелов, 
1871 в: 95). Макар и да не е толкова радикален, той се доближава до пози-
цията на Русо, който препоръчва: “Не му налагайте (на възпитаника – б.м., 
В.А.) никакви наказания, защото той не знае що е вина“ (Русо, 1976: 227). Тези 
схващания на Каравелов го водят до убеждението, че наказанието не е от най-
ефективните възпитателни методи, тъй като не може насила, с принуда, да се 
предизвиква у детето уважение и стремеж към доброто и полезното (Караве-
лов, 1871 в: 95). 

Българският педагогически мислител отчита възпитателното въздейст-
вие на детската ученическа среда. Затова приветства опита на шотландските 
училища за създаване на детски съд, който разглежда нарушенията, извър-
шени от учениците и определя съответни наказания. Чрез този орган на са-
моуправление се регулира поведението на учениците. Като участват в него, 
децата привикват да разсъждават върху морални проблеми и обогатяват своя 
опит. Според Каравелов детският съд въздейства много по-силно върху дете-
то, отколкото учителският (Каравелов, 1875 а: 125). Следователно той приема 
демократизма на детския съд, в който вземат участие всички ученици, но не 
и властта на една част от тях над друга (каквато е практиката във взаимното 
училище).

При запознаване на българския читател с произведението на А. Ески-
рос „Емил на ХIХ век“, той дословно представя онази част от него, в която 
авторът предава утопичните си представи за идеалното образование: осно-
вано върху свободното възпитание, то се реализира чрез самоуправлението 
на учениците. Главен орган на самоуправлението е детският съд, чрез който 
„от малолетството си децата се приучават да се упражняват в сурови демо-
кратически добродетели“ (Каравелов, 1875 в: 236). Наказанията са леки, но 
тяхната сила е в това, че изразяват неодобрението не само на учителите, но и 
на учениците.

3. Нормотворческа дейност, свързана с дисциплината
Славейков не участва в разработването на нормативни документи за 

училищата, в които работи, но в тревненското училище въвежда като дис-
циплиниращо средство т.нар. билети – далечен предшественик на съвремен-
ните ученически бележници. Билетът е лист хартия, разделен на 30 графи. 
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Във всяка графа отгоре са написани датата и наименовананието на деня от 
седмицата. Вечер, след приключване на учебните занятия, учениците преда-
ват билетите си на Славейков, който в графата за деня отбелязва успеха и по-
ведението на ученика. Оценките са „добър“, „среден“, „зле“, „по-добре“, „по-
зле“, „най-добре“, „най-зле“. Ученикът предава бележника на баща си, който 
в същата графа отбелязва поведението на сина си вкъщи. Всяка събота Сла-
вейков изпраща определени ученици по домовете, за да се информират и от 
майките дали децата им „слушат“. По този начин се осъществява всекидневна 
комуникация между учителя и семейството и се получава обратна информа-
ция за поведението на ученика [Даскалов, Б., 1936: 44].

Друмев е един от първите законотворци в сферата на образованието. 
Като директор на българското училище в Браила разработва правилник, на-
речен „Училищний ред“, в който са определени задълженията на учителите, 
учениците и родителите. Правилникът е съставна част от малка брошура, с 
която са снабдени всички ученици  – „Бележна книжка за ежедневните от-
говори в уроците и за поведението на учениците от народното българско 
училище в Браила за училищната …. година“. Това също е предшественик 
на ученическите бележници и съдържа графи за отсъствията, поведението и 
оценката за успеха на учениците. Знанията се оценяват по петобалната систе-
ма – от 1 до 5, а отсъствията от учебни занятия се отбелязват с 0. Първият дял 
от правилника съдържа общите за всички правила. Като такива се посочват: 
спазване на „строга пристойност – и в думите и в постъпките (к.н. – В.Д.)“; 
ненарушаване на „училищната тишина и спокойствие“; забрана за обсъждане 
в присъствието на ученици на недостатъци в училищния ред и преподаване-
то. За нередности в това отношение гражданите да се отнасят към директора, 
учителите или настоятелите на училището [Бележна… 1871: 6, 7]. Тези пра-
вила имат за цел да издигнат авторитета на училището пред учениците и да 
съдействат за благоприятния психически и морален климат в него. 

За ефективна организация и провеждане на образователно-възпитател-
ния процес се определят следните задължения на учителите: да идват навреме 
в училището и „винаги редовно“ да провеждат уроците; всекидневно да отбе-
лязват в бележниците на учениците успеха и поведението им; всеки месец да 
представят отчет на директора за общия успех и общата оценка на поведение-
то на учениците. Друмев разглежда училището не само като образователна, а и 
като възпитателна институция. Затова обръща внимание и върху поведението 
на учителите и отношенията им с техните ученици. Учителите се задължават 
да следят за успеха и „добрата им нравственост“, а и самите „винаги да слу-
жат на своите възпитаници за пример на най-добра и висока нравственост и 
пристойност както с думите, тъй и с делата си“; „винаги и сякъде да имат най-
добра обнаска с сички, а особено – с учениците“ (к.н. – В.Д.)[Бележка… 1871: 
6-7). На учителите се разрешава да налагат леки наказания за ниски учебни 
постижения или непослушание на даден ученик, но за по-тежки провинения 
наказанието се определя от учителския съвет (Бележна… 1871: 7-8).
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Като основно задължение на учениците е определено редовното при-

съствие на учебните занятия. Обръща се внимание и върху външния им 
вид – всеки трябва да идва в училището „умит добре, прибран и срешен (вче-
сан)“. Други изисквания се отнасят към отношението на учениците към учи-
телите – „да отдават приличната почет и уважение на всекий учител, и да из-
пълняват техните съвети“ [Бележна… 1871: 9]. Правилникът регламентира и 
взаимоотношенията между учениците. От учениците се изисква да се отнасят 
с почит и уважение към по-големите и по-старите, към родителите си [Бележ-
на… 1871: 11]. Този морален кодекс на ученика е израз на стремежа на Друмев 
да възпита у него определени нравствени качества – уважение към другия, 
другарство, взаимопомощ, толерантност. 

За разлика от българското училище в Браила, като ректор на Петропа-
вловската духовна семинария край Лясковец през периода 1878-1884 г. Дру-
мев, тогава епископ Климент, не въвежда правилник за реда и дисциплината. 
Това е във връзка с неговото схващане, изразено в статията “Семейството“. 
„Инструкциите, макар и най-добрите – пише в нея, – особенно когато са об-
лечени в авторитетът на властта и когато има страх за отговорност не пред 
съвеста, а пред началството, ако точно не се изпълняват, стесняват твърде 
много учебното и възпитателното дело, превръщат го в механическо, в чинов-
ничество (к.н. – В.Д.). А колко е това вредително – разбира го всеки, който 
отбира поне до някъде що значи обучение и възпитание“ (Друмев, 1881: 14).

4. Отражение на възгледите на Васил Друмев  
и Петко Славейков в педагогическата им практика
Сведения за педагогическата практика на Васил Друмев в Браила липс-

ват. За възпитателната му дейност като ректор и учител в Петропавловската 
семинария може да се съди от разказа на негов ученик. От него става ясно, 
че епископ Климент проявява бащинско отношение към възпитаниците си. 
„Като човек той бе от редките: благ, тих, кротък, засмян, той винаги бе готов 
да се среща с ученици, да изслушва търпеливо уместни и неуместни разпра-
вии, да ги съветва и да ги наставлява, като техен баща“ (Неофит … 1979: 614). 
Възпитателните методи и похвати, с които си служи, съответстват на голя-
мата му обич към учениците. „…Той не се стараеше да корени лоши страсти, 
привички, пороци чрез наказания; внушението, влиянието, примера на въз-
питателя – ето средствата, с които си служеше той в делото на възпитание-
то“ – продължава същият ученик (Неофит … 1979: 615). При най-сериозните 
провинения прибягва до заплахи и предложение за напускане на провинилия 
се. Това става видно от писмо на Климент до министъра на народното про-
свещение във връзка с провинил се семинарист (Чемоданова, 1979: 144, 146). 

Менторският тон му е чужд. Той предпочита да въздейства емоционал-
но върху възпитаниците си подобно на своя велик предшественик Пестало-
ци. „Дядо владика, без да се преструва, със своята благост, приветливост все-
киго трогваше, покъртваше. Когато някой престъпник ученик се явеше пред 
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пред покойния светител, обливаше се с пот, почервеняваше от срам: нашият 
ректор в такива случаи изглеждаше съсредоточен, сериозен, разтъжен. Той 
говореше, съветваше, мъмреше тихо, но по всяка негова дума се забелязваше, 
че сърцето му плаче за падналия в престъпление ученик“ (Неофит … 1979: 
615). Отношенията между Климент и неговите възпитаници са основани вър-
ху взаимна обич. Мнозина от тях подчертават това в спомените си за него 
(Неофит … 1979: 596, 601, 614, 667).

Сведения за възпитателната дейност на Славейков са отразени в мемо-
арите на негови ученици от тревненското училище и пловдивската гимназия. 
Още като млад учител в Трявна в съответствие с тогавашната педагогическа 
практика Славейков използва наказанието като метод на възпитание. Стари-
те дисциплинарни средства – фалага, копан – остават в миналото, но телес-
ното наказание не е съвсем отменено [Даскалов, Б., 1936: 41-42]. „Славейков 
често ни наказваше по тогавашному – пише ученикът му Х. Даскалов, – но 
мога да кажа, че нам не ни тежеше наказанието му. Не знам как, той докар-
ваше работата така, щото ученикът да се убеди, че трябва да бъде наказан, 
та тогава го наказваше. Но, за да заглади лошото впечатление за себе си, той 
често след наказанието обръщаше работата на смях, щото битият да забрави 
боя си“ [Даскалов, Х., 1900: 463]. Славейков не използва често прилаганите 
тогава награди – кавалериите (“декорациите“) на отличилите се по успех и 
поведение ученици и ги заменя с „почетни билетчета“ [Даскалов, Б., 1927: 16].

В пловдивската гимназия той вече е със значителен педагогически опит, 
натрупан в различни видове и степени училища в различни селища. Учени-
кът му Н. Генадиев разказва за две ученически простъпки и нестандартни-
те реакции на Славейков, което добавя още един щрих към методите му на 
възпитание. Първата е свързана с „детинската мания“ на Никола да изписва 
името си с ножче върху чина. Виждайки го, Славейков само му казва: „А бе, 
айол (синко)! Колко пари ти плащат гюнлюк (надница), за да разваляш го-
товия чин? Потънах в срам – продължава разказа си Генадиев. – Славейков 
забележи смущението ми и продължи урока. Но тая добродушна бележка в 
една епоха, когато учителите бяха строги и груби, ме излекува завинаги от 
лошия навик“ [Генадиев, 1985: 44-45]. Другата простъпка представя успешен 
опит на учениците за преписване с използване на хитрост, която Славейков 
не успява да разкрие. Отличните резултати, дори и на слаби ученици, го усъм-
няват и той заявява: „ – Момчета, тук има гяволия. Стар човек съм, излъгахте 
ме, не можах да ви уловя хитрината, но хитрина има. Затова пък днес няма да 
пиша бележки. – На протеста на учениците отговаря: – Нищо бе, айол. Вие, 
като сте такива добри ученици, като се учите толкова добре, че всички знаете 
най-мъчния урок, утре, други ден пак ще знаете и тогава ще ви пиша бележ-
ки. От него ден никой не се опита да подвежда дядо Славейкова“ – заключава 
Генадиев [Генадиев, 1985: 45]. Тези спомени разкриват не само отношението 
на Славейков към учениците, а и педагогическото му майсторство. Той по-
стига ефективност в образователно-възпитателния процес без принуда, чрез 
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нетрадиционни техники и средства. „Той беше учител и човек с велика душа 
и любещо сърце, с непринудени и сърдечни обноски, обладаваща магнитна 
сила, която е достояние на твърде малко избраници в човешкото общество“ – 
пише неговият ученик Б. Митов [Митов, 1927: 2].

Заключение
Българските педагогически мислители Васил Друмев, Петко Славейков 

и Любен Каравелов отричат съвременната им дисциплинарна практика, ос-
нована на принудата и насилието над детето в семейството и училището. Във 
връзка с това подлагат на критика методите и техниките, чрез които тя се 
постига. Най-категорично се противопоставят на телесното наказание, ма-
сово прилагано и от родителите, и от учителите (макар че Друмев го допуска 
като крайна мярка, а Славейков го използва на практика в първите години 
на учителстването си). Допускат използване на по-леките наказания – добро-
желателно мъмрене (Друмев), укор (Славейков), метода на естествените по-
следици (Друмев, Каравелов). Каравелов е най-радикален – отрича не само 
телесните наказания, а и техниките за упражняване на принуда над детето – 
забрани, заплахи. Отношението на българските мислители към поощрението 
не е еднозначно. Положително се отнасят към похвалите (Друмев) и матери-
алните награди, раздавани само за отлични постижения в края на учебна-
та година (Славейков). Както поощренията, така и наказанията според тях 
трябва да са „заслужени“ (Друмев) и „справедливи“ (Каравелов). Съмняват се 
в ефикасността на убеждаването чрез нравоучения (Друмев).

Друмев, Славейков и Каравелов изразяват и някои авангардни за вре-
мето си възгледи, свързани с дисциплината. Друмев насочва вниманието си 
към средата, в която детето израства и препоръчва тя да бъде изучавана, за да 
се установят причините за нежелателните му прояви. Каравелов изисква съ-
образяване с възрастовите особености и потребности на детето при окачест-
вяване на неговите постъпки. Славейков акцентира върху необходимостта от 
разграничаване на постъпките от личността.

Възгледите на българските педагогически мислители за дисциплината, 
разбирана не като робско покорство и подчинение, са детерминирани от въз-
питателната цел, която издигат – формиране на достоен човек и гражданин, 
който отстоява не само собствените, а и обществените интереси. Техните 
идеи намират категорично потвърждение в живота им, който посвещават в 
служба на българския народ.
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РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПО РАЗПИСАНИЯ  
В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА  

В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ
Габриела Н. Кирова

SOLVING PROBLEMS WITH SCHEDULES  
AND TIME TABLES IN TEACHING MATHEMATICS  

AT PRIMARY SCHOOL
Gabriela N. Kirova

ABSTRACT: In the educational content in mathematics for primary classes of 
many European countries and the United States (France, Germany, Great Brit-
ain, Greece, etc.) are included orientation tasks timetables and schedules, as well 
as solving problems in numerical data schedules. These tasks have practical char-
acter. This is the reason to examine in this article the question of the inclusion of 
such tasks and exercises in the compulsory and optional courses in mathematics 
in primary school in Bulgaria.
KEYWORDS: mathematics, primary school education, problem solving, sched-
ules, time tables

В развитието на съвременното начално образование все по-съществена 
роляиграят ключовите (трансверсалните) компетентности [1]. Важно е да се 
дадат практически насоки за формиране и развиване на такива компетентно-
сти в начална училищна възраст, в т.ч. и чрез работата по отделните учебни 
предмети. Учебното съдържание по математика за началните класове в много 
европейски страни и САЩ включва значителен дял елементи, отнасящи се 
до формиране на ключови компетентности. Такива са: работата и ориенти-
рането по карта, тълкуването и съставянето на правоъгълни диаграми, пик-
тограми, таблици с данни и честоти, работата с времеви графици и разписа-
ния и др. Необходимо е подобен род учебно съдържание да намери своето 
място в създаващите се нови учебни комплекти за началните класове у нас. 
Задачи, свързани с ключови компетентности, могат да бъдат асоциирани с 
традиционната учебна работа в часовете по математика, както и в избирае-
мите занятия. Международните изследвания за постиженията по математика 
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(TIMSS) включват задачи от изброените видове, които не могат да бъдат ус-
пешно решени от българските ученици в четвърти клас, доколкото подобни 
задачи не са част от математическото учебно съдържание. Тази празнина в 
подготовката на учениците от първи до четвърти клас може и трябва да бъде 
преодоляна. За това спомагат и създадените учебни помагала [2], които вече 
са на книжния пазар у нас.

В живота на човека често се налага да попълва или да тълкува времеви 
графици или разписания. В учебното съдържание по математика за начални-
те класове на много европейски страни и САЩ (Франция, Германия, Вели-
кобритания, Гърция и пр.) са включени задачи за ориентиране във времеви 
графици и разписания, както и за решаване на задачи по числови данни от 
разписания. Тези задачи имат подчертано практически характер. Това е ос-
нованието тук да бъде разгледан въпросът за включване на подобни задачи 
и упражнения в задължителните и избираемите занятия по математика в на-
чалните класове и у нас [2].

Най-достъпният вид задачи с времеви график са тези с дейностите в су-
трешния или дневен режим на ученика. Всеки попълва часовите интервали в 
графика с реални за самия него времеви моменти. Определят времетраенето 
на всеки елемент (дейност) от режима. Може да се работи с готови времеви 
графици на дневен режим, както и с таблици, които да се попълват самосто-
ятелно.

Пример:
Поправи и довърши разписанието на сутрешните си занимания според 

твоя режим за делничните дни от седмицата. Запиши по колко минути ти 
отнема всяка дейност.

Час Дейност Продължителност
7:15 ставане -
7:20 измиване 5 мин.
7:25 закуска 15 мин.

Друг тип задачи се отнасят до графика с времевото разписание на учеб-
ните занятия на учениците (например от трети или от четвърти клас). Очаква 
се те да попълнят таблицата със седмичното си разписание, както и да отго-
ворят на въпросите по него.

Решаване на задачи по разписания в обучението по математика в началните класове
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Пример:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8:20
9:10
…
…
…
…

• В кои дни от седмицата имаш математика? _________________________
• В колко часа започва урокът по човека и природата? ________________
• Кой учебен предмет продължава два поредни часа? ________________
• Колко пъти в седмицата имаш български език? ____________________
• Часовете по кои предмети започват в 9:10 часа? _____________________
• Колко часа общо за седмицата имаш физическо възпитание и спорт? __

Третият вид задачи са свързани с разписания на движението на между-
градски автобуси. Примерът е от пътуване с автобус между два града в Бъл-
гария. Учениците отработват ориентиране в числови данни (времева инфор-
мация) от разписания на автобуси. Това е умение с подчертана практическа 
насоченост. Подобни задачи са подходящи за ученици от трети и от четвърти 
клас, както и за работа в избираемите форми на обучение.

Пример:
Мария живее в Плевен. Иска да пътува до София. Разгледай разписани-

ята на различните междуградски автобуси. Отговори на въпросите.

   
   
   
   

 
Друг тип задачи се отнасят до графика с времевото разписание на учебните занятия на 

учениците (например от трети или от четвърти клас). Очаква се те да попълнят таблицата със 
седмичното си разписание, както и да отговорят на въпросите по него. 

Пример: 
 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

8:20      
9:10      

...      

...      

...      

...      
 
 В кои дни от седмицата имаш математика? __________________________________ 
 В колко часа започва урокът по човека и природата? _________________________ 
 Кой учебен предмет продължава два поредни часа? ___________________________ 
 Колко пъти в седмицата имаш български език? _______________________________ 
 Часовете по кои предмети започват в 9:10 часа? ______________________________ 
 Колко часа общо за седмицата имаш физическо възпитание и спорт? ____________ 
 
Третият вид задачи са свързани с разписания на движението на междуградски автобуси. 

Примерът е от пътуване с автобус между два града в България. Учениците отработват 
ориентиране в числови данни (времева информация) от разписания на автобуси. Това е умение 
с подчертана практическа насоченост. Подобни задачи са подходящи за ученици от трети и от 
четвърти клас, както и за работа в избираемите форми на обучение. 

 
Пример: 
Мария живее в Плевен. Иска да пътува до София. Разгледай разписанията на различните 

междуградски автобуси. Отговори на въпросите. 
 

№ 1 пристига тръгва 
Русе  14:00 
Плевен 16:15 16:35 
София 18:35  

 

 
№ 2 пристига тръгва 
Свищов  15:30 
Плевен 16:39 16:49 
София 19:34  

 
№ 3 пристига тръгва 
Свищов   6:00 
Плевен 7:20 7:30 
София 9:10  

 

 
№ 4 пристига тръгва 
Никопол  6:00 
Плевен 7:20 7:30 
София 9:50  

 
№ 5 пристига тръгва 
Свищов  16:40 
Плевен 17:49 17:54 
София 20:39  

 
 
 

 
№ 6 пристига тръгва 
Свищов  6:30 
Плевен 8:05 8:10 
Луковит 9:00 9:02 
Ябланица 9:26 9:36 
София 11:17  

 

 
 

 
 

Габриела Н. Кирова



205

№ 7 пристига тръгва 
Разград  8:00 
Попово 9:08 9:09 
Бяла 10:17 10:18 
Плевен 11:00 11:15 
София 14:36  

 
 
 

№ 8 пристига тръгва 
Варна  8:30 
Шумен 9:41 9:43 
Търговище 10:40 10:42 
Попово 11:38 11:40 
Бяла 12:42 12:44 
Плевен 14:15 14:17 
Луковит 15:07 15:09 
София 16:50  

 
Запиши номерата на автобусите, за да отговориш на въпросите. 
 С кои автобуси може да пътува, ако иска да пристигне в София преди 10 часа? 
___________________________________________________________________ 
 С кои автобуси може да пътува, ако иска да пристигне в София преди 12 часа? 
___________________________________________________________________ 
 С кои автобуси може да пътува, ако иска да тръгне от Плевен след 14:00 часа? 
___________________________________________________________________ 
 Кои автобуси може да избере, ако иска да пристигне в София преди 20:00 часа? 
___________________________________________________________________ 
 С кой от автобусите Мария ще пътува най-кратко? 
___________________________________________________________________ 
 
Задачата дава възможност да се приложи диференциран подход. Според нивото на 

знанията и уменията на съответните ученици се дават само някои от таблиците и се поставят за 
решаване само част от въпросите от условието на задачата. 

Подходящо е да се работи с разписанието на междуградски автобус от мястото, на което 
живеят и учат съответните ученици. Подходяща задача за групова работа. 

Следващият вид задача е свързана с разписанието на един конкретен влак – бързият влак 
от София за Бургас. Учениците се запознават със спирките по неговия маршрут и отговарят на 
различни въпроси, които са свързани с определяне на точен времеви момент, както и с 
определяне (изчисляване) на продължителност на пътуване (времеви интервал) между две 
спирки. Задачата е подходяща за групова работа. 

При последните два вида задачи е подходящо да се работи с карта на България. 
 
Пример: 
В таблицата с разписанието е дадено в кой град и в колко часа спира бързият влак София 

– Бургас. Разгледай я и отговори на въпросите 
 
 

София 
 

 
Пазарджик 

 
Пловдив 

 
Стара 
Загора 

 
Карнобат 

 
Айтос 

 
Бургас 

 
6:30 

 
8:22 

 
9:07 

 
10:56 

 
13:33 

 
13:57 

 
14:30 

 
 В колко часа пристига влакът в Пловдив? __________________________________ 
 Колко време пътува влакът от София до Пловдив? ___________________________ 
 Колко време пътува влакът от Пазарджик до Стара Загора? ____________________ 
 В колко часа пристига влакът в Бургас? ___________ 
 Колко време пътува влакът от София до Бургас? _____________________________ 
 
Би имало добър ефект, ако освен посочените тук примерни задачи на учениците се 

предложи да излязат в близката околност и с помощта на учителя да запишат данни от 
разписанието на някой градски (междуградски) автобус в тяхното населено място. След това 

Запиши номерата на автобусите, за да отговориш на въпросите.
• С кои автобуси може да пътува, ако иска да пристигне в София преди 

10 часа?
____________________________________________________________
• С кои автобуси може да пътува, ако иска да пристигне в София преди 

12 часа?
____________________________________________________________
• С кои автобуси може да пътува, ако иска да тръгне от Плевен след 

14:00 часа?
____________________________________________________________
• Кои автобуси може да избере, ако иска да пристигне в София преди 

20:00 часа?
____________________________________________________________
• С кой от автобусите Мария ще пътува най-кратко?
____________________________________________________________

Задачата дава възможност да се приложи диференциран подход. Спо-
ред нивото на знанията и уменията на съответните ученици се дават само 
някои от таблиците и се поставят за решаване само част от въпросите от ус-
ловието на задачата.

Подходящо е да се работи с разписанието на междуградски автобус от 
мястото, на което живеят и учат съответните ученици. Подходяща задача за 
групова работа.

Следващият вид задача е свързана с разписанието на един конкретен 
влак – бързият влак от София за Бургас. Учениците се запознават със спирки-
те по неговия маршрут и отговарят на различни въпроси, които са свързани с 
определяне на точен времеви момент, както и с определяне (изчисляване) на 
продължителност на пътуване (времеви интервал) между две спирки. Задача-
та е подходяща за групова работа.

При последните два вида задачи е подходящо да се работи с карта на 
България.

Решаване на задачи по разписания в обучението по математика в началните класове



206
Пример:
В таблицата с разписанието е дадено в кой град и в колко часа спира 

бързият влак София – Бургас. Разгледай я и отговори на въпросите

София Пазарджик Пловдив Стара
Загора Карнобат Айтос Бургас

6:30 8:22 9:07 10:56 13:33 13:57 14:30

• В колко часа пристига влакът в Пловдив? ________________________
• Колко време пътува влакът от София до Пловдив? _________________
• Колко време пътува влакът от Пазарджик до Стара Загора? _________
• В колко часа пристига влакът в Бургас? ___________
• Колко време пътува влакът от София до Бургас? ___________________

Би имало добър ефект, ако освен посочените тук примерни задачи на 
учениците се предложи да излязат в близката околност и с помощта на учи-
теля да запишат данни от разписанието на някой градски (междуградски) 
автобус в тяхното населено място. След това могат да се възложат задачи за 
решаване, като се използва събраната информация от реално разписание.

Приведените тук примери за работа с данни от разписания и решаване 
на задачи с тези данни са само идеи, които началният учител със своята кре-
ативност може да разшири и обогати. Решаването на задачи по разписания 
ще спомогне учениците от начална училищна възраст да придобият ценни 
практически умения, необходими им през целия живот. Всички професии 
са свързани с изработване и/или съблюдаване на времеви графици, а всяко 
придвижване на човек се осъществява в рамките на реално или мислено вре-
мево разписание. В това се изразява значението на предлаганите в публика-
цията авторски примерни задачи и упражнения за ученици от трети и чет-
върти клас от началния етап на основната образователна степен.
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РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМИ ЗНАНИЯ 
КАТО ЧАСТ ОТ СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ 

НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Галина Г. Ангелова 

DEVELOPMENT OF PERSONALLY SIGNIFICANT 
KNOWLEDGE AS A PART OF SOCIAL COMPETENCE  

IN PRESCHOOL CHILDREN
Galina G. Angelova

ABSTRACT: There are many things that anyone can do to help the children. The 
best possible way is to provide them with a childhood fool of love and human 
proximity, feeling of connection with other people. 
KEYWORDS: social and emotional training, social and emotional competence, 
social adaptation, social skills and knowledge.

Най-голямата нужда в живота на детето освен храна, облекло и под-
слон, е емоционалната сигурност, свързаността с хората. Ранното изживяване 
на топли, грижовни взаимоотношения е фундаментално за постиженията на 
децата 

Има много изследвания върху социалната компетентност, които до-
казват, че децата, които установяват отношения на сигурност и привърза-
ност в ранно детство, са по-компетентни в отношенията си с връстниците. 
Враждебно настроените родители допринасят за изграждането на социално 
неприемливо поведение у децата си. Качеството на взаимодействието между 
хората, които се грижат за децата, трябва да бъде много високо. Когато то е 
високо, децата се справят по добре в интелектуалното си развитие, имат по-
малко поведенченски проблеми. Детството, в което е имало редовен и бли-
зък човешки контакт, е предпоставка не само за емоционално здраве, но и 
за успех в училище. „Това, което определя успеха в училище, са социалните 
и емоционалните фактори, не дали детето отрано ще научи цветовете и чис-
лата – ние често се увличаме по тези умения, защото те лесно се измерват. 
Социалните и емоционални фактори се измерват по-трудно, но са много по-
важни“ – Питър Джейсън.
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Ако се обърнете към който и да е учител в детска градина кои са децата, 

за които се притеснява, той ще ви отговори без колебание – те са тези, които 
имат проблеми в емоционалната и социалната сфера. Най-честа причина за 
тези проблеми са нездравите връзки у дома. Социалиацията се подпомага на 
първо място от семейството, след това от средата и мрежата от контакти, кои-
то поддържа семейството, от образователните институции, от връстниците, 
от медиите. Често, принудени да работят по цял ден, родителите оставят де-
цата си в детските градини или ясли и разчитат предимно институциите да 
станат източник на познания за света и отношенията в него. В детската гради-
на моделът на социализация е насочен по-скоро към приучване на установен 
ред и йерархия, отколкото изграждане на индивидуалисти със способности 
за критично мислене, нестандартни идеи и способности. Ето това е предизви-
кателството пред сегашните учители – как в условията на все по-голяма стан-
дартизация в училищните програми, на пренебрегване на решаващата роля 
на човешките връзки, как да се сбогуват с идеята в центъра на педагогически-
те усилия да са трудносправящите се и вместо това да се мисли за разкриване 
на хоризонти пред креативните, критичните, различните. Как всяко дете да 
развива потенциала си – генетичен и социален.

Ето някои от социалните проблеми на децата, за които те самите спо-
делят:

– Неумение за създаване на приятелски отношения поради нетолерант-
ност и неумение за общуване;

– Липса на компетенции за самоконтрол, поради утвърденото мислене, 
че трябва да се подчиняват и да не вземат самостоятелно решения;

– Слаба емоционална ангажираност в групата;
Обект на настоящия доклад не са формирането на базови умения, свър-

зани със социалните аспекти на личността като например: умения за общу-
ване, сътрудничество, усвояване на ценности и отстояване на права и др.. 
Обект на настоящия доклад са онези умения, които като част от социалната 
компетентност на детето, предсказват бъдещето му като възрастен. Според 
някои учени „социалната компетентност“ на децата в детската градина е мно-
го сигурен фактор, който може да предскаже тяхното бъдеще.

На първо място – да научим децата да бъдат свободни, защото свобод-
ните да следват инстинктите си за игра деца са по-щастливи, по самостоятел-
ни и по-добре подготвени за живота.Възрастните са отговорни за подпомага-
нето на всяко дете да започне да мисли за себе си като независимо и можещо.
Целта е да се помогне на всяко дете да се научи да прави избори, а един от 
подходящите методи е подкрепата и насърчаването.

Да дадем възможност на децата, време и пространство за игра и изсле-
дователство–това време не трябва да е подчинено на планове, намеса и натиск 
от страна на хора и позиция на власт. Това време е необходимо за създаване 
на приятелства, игра с идеи и материали, изживяване и преодоляване на ску-
ката, учене от собствените си грешки и развиване на силни интереси. Учите-

Галина Г. Ангелова 
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лите трябва да окуражават любопитството, да насърчават събирането и из-
ползването на информация за разсъждаване и опознаване на външния свят. 

Научаване на сътрудничество и разбирателство с другите – Човек по 
природа е силно социално същество. Той се развил така, че да си сътрудничи 
с останалите хора. Децата развиват тази способност да си сътрудничат и да си 
помагат в свободната самостоятелно насочвана социална игра. Те се научават 
да сработват различията и да вземат предвид нуждите на всеки участник в 
играта. Играта между деца на различни възрасти е особено полезна в това 
отношение. Присъствието на по-малки деца по естествен начин мобилизира 
по-големите деца и задейства обгрижващите им инстинкти.Така започват да 
се възприемат като зрели и грижовни хора.

Култивиране на критично мислене – това е една от големите цели на съ-
временното образование. Критичното мислене – това е „филтър“, който поз-
волява да се стигне до най-логичното заключение в решаването на всякакви 
проблеми, и отстраняване на всички неподходящи. Формирането на критич-
но мислене при децата е необходимо, за да се научат да вземат правилното 
решение или не. А това се случва отново в играта.

Развитие на позитивни чувства. Да накараш децата да се чувстват добре 
за себе си, като трупат опит за живота.Положителното мнение за себе си е 
най-подходящо да се развива в ранните години на децата.Ако завършат дет-
ската градина с положителни чувства, мотивацията за училището ще бъде ви-
сока и ще е налице готовност за изпълнение на задачи в началното училище.

Признанието – усещане за свързаност. Чувството, че си ценен от други-
те, особено когато това са хора, чието мнение е важно за теб, носи невероятно 
удовлетворение. Когато се научат децата да правят нещо добре и това да бъде 
оценено от друг човек, ги изпълва не само с гордост, но и с чувство за връзка с 
някого – с човека, който признава направеното от тях. Признанието кара дете-
то да се чувства, че принадлежи на групата, тъй като върши нещо, което група-
та цени. Така децата ще бъдат по-склонни да правят нещо за другите, вместо/
или да господстват над тях, или пък да отричат себе си, тъй като не се чувстват 
свързани с тях. Основната причина, поради която толкова много деца са гнев-
ни, агресивни, е че те се чувстват изолирани от света на възрастните. Призна-
нието е мостът, който свързва света на възрастните със света на децата.

Социалното учене, като мисия на детската градина, насочва учителите 
към по-действени практически модели за работа. За тях се изискват компе-
тенции и мислене извън строгото регламентиране. Разковничето е да оставят 
децата да изследват света чрез игра. Така не просто ще научат всичко, кое-
то им е нужно, но и ще го направят с удоволствие, кипящи от енергия. Да 
захвърлят оковите на институциализираното образование, и да дадат път на 
любопитството, изследователството, действието.Училището и семейството 
са двете най-важни среди за учене на социални умения при децата. А играта е 
начинът, по който природата учи децата как да разрешават проблемите си, да 
контролират импулсите си, да моделират емоциите си, да виждат нещата от 

Развитие на личностно значими знания като част от социалната компетентност ...
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чуждата гледна точка, да постигнат договорености в областите, в които имат 
различия и да се държат с останалите като равни. Не съществува заместител 
на играта като начин за усвояване на тези умения. За живота в истинския свят 
тези уроци за лична отговорност, самоконтрол и социалност и са много по-
важни от каквито и да било уроци, преподавани в училище.
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ФОРМИРАНЕТО НА ЗВУКОВА КУЛТУРА  
И ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧ В РАННА  

И ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Галина С. Георгиева, Живко Д. Жеков

FORMATION OF SOUND DISCRIMINATION  
AND RECOGNITION SKILLS AND GRAMMATICALLY 

CORRECT SPEECH IN PRESCHOOLERS 
Galina S. Georgieva, Zhivko D. Zhekov

ABSTRACT: The author focuses on the process of formation of sound discrimi-
nation and articulation in preschoolers. Different approaches for the develop-
ment of such skills are pointed out. The use of grammatical rules and opera-
tions is analyzed by the author ranging the age from 3 to 7 years old children. 
Some basic principles and appropriate directions and exercises are highlighted. 
The connection between syntax and grammar is described. The improvement of 
lexical diversity of the lexicon of the children is another focus within the article. 
Some recommendations and conclusions are presented as result of the study. 
KEYWORDS: phonemes, grammar, syntax, lexicon, language development, im-
provement, approaches. 

Изследването е финансирано по проект № РД – 08- 132/ 08. 02. 2015 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Звуковата култура на речта е част от общата култура на речта и рече-
вото общуване. Възприемането и възпроизвеждането на речта са две вза-
имосвързани страни на един процес. Няма правилно произнасяне, ако няма 
правилно възприемане и обратно – ако е развит добре фонематичният слух, 
но е нарушена артикулацията, реч като външно звуково явление пак не се 
наблюдава.

Според едни автори водещата роля при образуването на звуковете на 
речта се пада на артикулацията, а според други – на слуха. Наистина в основа-
та на звукопроизнасянето в речевия процес лежи артикулацията и речевото 
дишане, но не бива да се забравя, че речта се формира под контрола на слу-
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ха. Затова упражняването на слуха и артикулацията е основа за развитието и 
възпитанието на звукова култура. 

Под понятието „звукова култура на речта“ особено значение има пра-
вилното и чисто изговаряне на звуковете (звукопроизношението). 

Звуковете на речта (фонемите) сами по себе си не означават нищо от 
действителността, но без тях няма и не може да има реч като външно звуково 
явление. Правилното и чисто изговаряне на звуковете е основата на правилна 
писмена реч в училище. 

В предучилищна възраст съществуват всички необходими предпостав-
ки за успешно овладяване звуковата страна на речта. Основна предпоставка е 
развитието на речевия апарат, включващ слуховия и артикулационния апарат.

Особено значение има развитието на речевия слух и преди всичко раз-
витието на фонематичния слух като способност ясно да се отличават едни 
звукове от други. Друга предпоставка е подвижността на артикулационните 
органи и преди всичко на езика, устните, долната челюст. Важна предпоставка 
за успешното формиране на звуковата страна на речта у децата от ранна и пре-
дучилищна възраст е и склоността към подражание на речта на възрастния.

В края на периода на предучилищната възраст детето трябва да може да:
− диференцира артикулационно и слухово всеки звук (фонема) в бъл-

гарския език, включително и звуковете от т. нар. „късен онтогенез“ – 
с, з, ц, ш, ж, ч;

− определя звука в думата – открива присъствието в дадена дума, отде-
ля преобладаващия звук в думи, фрази, стихчета;

− актуализира поредица от думи с даден звук (фонема);
− трансформира (играе със звуковата форма на думата чрез промяна 

на звук, връзка фонемен състав – значение, емпирична представа за 
смислоразличителната функция на звука: мак – рак – сак – лак).

При невъзможност да се овладее правилното произношение на звуко-
вете от децата в периода до 5-6 годишна възраст корекционната роля на лого-
педа е от първостепенно значение. 

Формирането на правилен изговор на звуковете методически се осъ-
ществявя в три последователни етапа:

1. Постановка на звука.
2. Произнасяне на изолирания звук. 
3. Упражнения за произнасяне на звука в думи и фрази.
Тези три етапа определят структурата и методиката на заниманията по 

звукопроизнасяне. 
Първият момент от заниманието има за цел да се постави звука, да се по-

каже правината артикулационна поза, като се активизарат едновременно и слу-
ховият и зрителният анализатор, да се работи за развитието на фонематичния 
слух, умения за звуков анализ и осмисляне на понятията звук, буква, сричка, 
дума, изречение. Това се постига с разнообразни игрови и емоционални похвати 
на обучение, с богат картинков материал, свързан със звука, който се поставя.

Галина С. Георгиева, Живко Д. Жеков
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Вторият момент има за цел затвърждаването на правилния изговор на 

звука от детето. Това се постига чрез многократно повторение на звука, но 
така че без да се уморява и без да му омръзва. Необходимо е да се поддържа 
жив темп на игрови упражнения, както и висока активност на детето. Това 
се постига със звукоподражателни и ролеви игри. Тези игри допринасят и за 
емоционалния контакт между детето и логопеда. Чрез тях детето се мотивира 
говорно и се изгражда пълноценна връзка между понятията и действията.

Третият етап от заниманието има за цел автоматизирането на правил-
ния изговор на звука в думи и фрази. 

Така работата по възпитаване на звукова култура на речта представля-
ва една твърде сложна и многостранна система. По-важното в тази система е 
не продължителността на работа, колкото нейното по-ранно започване. Ако 
не се започне навреме, по късно работата се затруднява от това, че трябва да 
се коригира вече утвърденият двигателен речеви навик.

Формирането на граматически правилна реч в ранна и предучилищна 
възраст има две страни, едната граматична, отнасяща се до образуването и 
изменението на думите и друга – синтактична, отнасяща се до словосъчета-
нията в изреченията. Синтаксисът като част от граматиката е наука за слово-
съчетанията и изреченията, за подреждане и свързване на думите в изрече-
нието.

На 3-4 години детето конструира прости кратки изречения с две думи 
на практическа и нагледна основа.

На 4-5 години използа прости разширени изречения; разпознава и об-
разува единствено и множествено число на съществителните имена; съгласу-
ва по род и число.

На 5-7 години детето използва сложни съчинени и сложни съставни 
изречения; практически разпознава сегашно, минало и бъдеще време.

Когато има отклонение от тези норми детето се нуждае от логопедична 
помощ. Обикновено такива деца са с нормален слух и нормален интелект, но 
имат нарушение при ориентиране в пространството; възприемане и съотна-
сяне на цветовете; несформираност на понятия за форма и големина; не се 
използват предлози, частици и прилагателни имена; липсва съгласуваност по 
род и число (параграматизъм); изпускат се местоимения и се наблюдава нару-
шена последователност на думите в изречението.

За да се преодолеят тези пропуски е необходимо да се работи върху ус-
вояването на думата и нейното значение. Като основен похват за разбиране 
значението на думата се използва похватът нагледно показване на обекта с на-
зоваване. Използването на картинен материал е пътят за мотивиране на детето. 
Това осигурява нагледност за речевото действие. Наблюдавайки какво вършат 
героите и съпреживявайки действията им, детето осмисля по-лесно връзка-
та между понятие и действие. С подходящите за възрастта учебни помагала, 
игри, пъзели, играчки децата усвояват названията на предметите, ориентират 
се в посоките, използват предлозите, научават цветовете, формират се понятия, 
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усъвършенстват уменията си за ориентиране в речева ситуация, овладяват тра-
ен стереотип за използване на прости разширени изречения и преобразуване-
то им в сложни, както и употребата на сложно съставно изречение с подчинено 
обстоятелство за време, място или начин, със съюзите когато, защото, а съще-
временно се коригират мисловните процеси, вниманието, паметта.

С какви думи трябва да се обогатява речникът на детето от пре-
дучилищна възраст? В зависимост от представите на децата за обектите и 
явленията от околната действителност в речника им могат да се отделят ня-
колко основни групи думи:

◆ думи, свързани с предмети и действия от играта и бита на децата;
◆ думи свързани с трудовата дейност на хората (наименование на про-

фесии, действия, оръдия на труда и т.н.);
◆ думи, свързани с обекти и явления от природната среда (наименования 

на растения, животни, природни явления и др.). Така съдържанието на 
речника се извежда от всички възможни области на заобикалящата де-
тето действителност и от всички видове дейности, в които то се включ-
ва (игрова, битова, трудова, познавателна, художествена и т.н.)

А в каква последователност да се усложнява значението на усвоя-
ваните от детето думи? Могат да се очертаят три основни направления в 
обогатяването на речника:

◆ с думи, означаващи наименованията на обектите (предимно същест-
вителни имена за предмети, лица, явления и събития); 

◆ с думи, означаващи качества, свойства, особености и отношения;
◆ с думи, означаващи понятия (т.е. думи с обобщаващо значение жи-

вотни, плодове, зеленчуци, сезони и т. н.)
Като основен похват за разбиране значението на думата и тук се използ-

ва похватът нагледно показване на обекта с назоваване и задаване на подхо-
дящите въпроси, като за целта на децата трябва да се задават разнообразни 
въпроси не само за наименованието на предметите, но и за действията, ка-
чествата, свойствата. Голям тласък на активността на децата при намиране на 
подходящата дума и нейното бързо и точно изговаряне дава похватът допъл-
ване на думи в изречение при слушане на познати приказки, при описание 
на даден предмет. Особено важно място заемат словесните игри и игровите 
упражнения за подбор на думи – синоними и антоними.

Изводи: Пътят за формиране на звукова култура и граматически пра-
вилна реч минава през емоциите и чувствата на детето. Само така детето се 
мотивира да говори правилно. Чрез нагледно действения подход и играта то 
непринудено и емоционално овладява сложното образователно съдържание. 
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SOME ASPECTS OF METACOGNITION  
IN THE CONTEXT OF UNIVERSITY STUDENTS’ 

PEDAGOGICAL PREPARATION  
AND PRE-SERVICE PRACTICE

Gergana G. Gerova

ABSTRACT: The article focuses briefly on the psychological concept of metacog-
nition and suggests how metacognitive strategies can be applied in the context 
of university students’ preparation and pre-service teaching practice. The aim of 
implementing metacognitive strategies in the processes of lesson preparation and 
pre-service training is to help university students plan their lessons, monitor their 
work during the lessons, and evaluate them more effectively in order to improve 
their teaching skills and performance. 
KEYWORDS: metacognition, metacognitive strategies, university students, les-
son plan, teaching practice.

През последните няколко десетилетия метакогницията и метакогни-
тивните стратегии, като конкретен психологически феномен, придобиват все 
по-голямо значение и играят все по-важна роля в много области на живота и 
при изследването на човешкото познание. Образованието е една от сферите, 
в които когнитивната и педагогическата психология имат все по-нарастващо 
влияние за подобряване на качеството и резултатите от образователните дей-
ности във всички образователни направления.

Феноменът „метакогниция“ е обект на изследване от психологията на 
развитието и когнитивната психология в контекста на редица научни обла-
сти включително и образованието. Терминът е въведен и описан през 1970-те 
в изследванията на Джон Флавел, изтъкнат американски учен в областта на 
детската психология и психологията на развитието. Дефиницията, която той 
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най-общо предлага е „знание за когнитивните явления“. Флавел описва модел 
за когнитивен мониторинг (наблюдение и контрол), включващ действията и 
взаимодействията на четири групи явления: а) метакогнитивно познание; б) 
метакогнитивно преживяване; в) цели (или задачи); г) действия (или страте-
гии) (Flavell, 1979).

Метакогнитивното познание може да се определи като универсални 
познания и схващания за човешкия ум и начинът, по който той функцио-
нира, както и познания и убеждения за собствените когнитивни качества 
и умения. Това познание се обогатява с опознаването на заобикалящата ни 
действителност чрез опита и знанията, които са съхранени в дългосрочна-
та памет. Част от метакогнитивното познание се определя като декларативно 
(„да знаеш това“), а друга част като процедурно („да знаеш как“). Например, 
при запомнянето на телефонен номер всеки човек индивидуално избира как 
да го направи/начина, по който да го направи. Основните фактори, които Дж. 
Флавел определя още като „променливи“ и които оказват влияние върху про-
тичането на когнитивните процеси и резултатите от тях, са личност, задача и 
стратегия/подход. 

В категорията личност попадат индивидуалните особености и разли-
чия, убежденията за собствените и чужди качества и умения, свързани с уче-
нето. При протичането на когнитивните процеси влияние върху личността 
оказват и универсалните възприятия за ученето и паметта.

Задачите са също променлива категория. Естеството на задачата е оп-
ределящ фактор за подхода на индивида към нея на базата на собствените 
му познания. Последната категория стратегия/подход е вариативна, тъй като 
предварително поставената цел в когнитивната дейност изисква избор на 
подходяща стратегия/подход, зависеща от интенцията на индивида. 

Метакогнитивното познание на практика се отнася до взаимодействи-
ето между тези фактори и комбинирането на два или трите вида променливи. 
Комбинация от трите фактора е например един човек (за разлика от свой съу-
ченик – променлива личност) да използва стратегия А (различна от стратегия 
Б – променлива стратегия/подход) при задача Х (различна от задача Y – про-
менлива задача) (Flavell, 1979, 1987).

Метакогнитивните преживявания са друга голяма група явления в мо-
дела на Дж. Флавел за когнитивния мониторинг. Метакогнитивно преживя-
ване, според дефиницията му, може да бъде всяко съзнателно когнитивно или 
афективно преживяване, което е директно свързано с изпълнението на теку-
ща когнитивна дейност или ситуация (Flavell, 1979, 1987). 

В изследванията на Ел.Папалеонтиу-Лука метакогнитивните прежи-
вявания могат да имат много важно въздействие върху когнитивните цели 
и задачи, метакогнитивното познание и когнитивните действия и страте-
гии. Първо, те могат да са доведат до промяна и преразглеждане на целите. 
Второ, могат да повлияят на метакогнитивното познание като добавят към 
неговия запас нова информация, изтрият информация или преработят ин-
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формация. И накрая, метакогнитивните преживявания могат да задействат 
стратегии, насочени както към когнитивни, така и към метакогнитивни цели 
(Papaleontiou-Louca, 2003). 

Идеята на познаването на метакогницията и метакогнитивните страте-
гии, както и тяхното използване и прилагане, е да предоставят на обучаемите 
ескплицитно обучение по тези стратегии с цел да ги направят независими 
учащи. Управлението на когнитивните процеси и ефективното използване на 
индивидуалните когнитивни умения имат за цел да намалят усилията и да 
подобрят резултатите от когнитивната дейност. Метакогницията позволява 
използване на знанието стратегически за най-ефективното изпълнение на да-
дена задача (Gourgey, 2002). 

Принципите на метакогнитивното познание са универсално прило-
жими в различни сфери на човешката когнитивна дейност. Ефектът от из-
ползването и прилагането на метакогнитивните стратегии е изследван както 
в различни области на познанието, така и в редица познавателни дейности 
като разбиране на писмен текст, слушане, решаване на проблеми. За да бъдат 
приложени на практика метакогнитивните стратегии в образователна среда 
и контекст, учителите трябва да бъдат добре запознати с теоретичните поста-
новки на метакогницията. Оптимизацията на теоретичните познания може 
да се осъществи по два начина – 1) чрез организиране и провеждане на спе-
циализирани курсове за настоящи учители; 2) чрез въвеждането на метаког-
нитивната теория в теоретичния курс на обучението по методика и педагоги-
ка във висшите учебни заведения.

Включването на метакогницията в теоретичния курс за подготовка на 
бъдещи учители може да бъде съществено важен етап от осъзнаването на 
значението на метакогнитивното познание и метакогнитивните стратегии. 
Практическото им приложение в значителна степен би подобрило качество-
то и ефективността на преподаването. Това би помогнало на студентите да се 
превърнат в независими учители за по-кратко време, което от своя страна да 
рефлектира върху прогреса на учениците както директно, така и индиректно. 
Директното рефлектиране се изразява в техния напредък, а индиректният – в 
начина, по който учениците възприемат учителя си като модел за подражание 
в учебните практики. Също така те могат постепенно да въведат метакогни-
тивните стратегии в обучението на учениците си, като по този начин им по-
могнат на свой ред да станат колкото може по-независими и активни в про-
цеса на обучението и го превърнат в по-резултатно. Ефективните ученици/
учащи се справят най-добре, когато имат добра представа за собствените си 
силни и слаби страни, както и достъп до собствен „репертоар“ от стратегии 
за учене (Brown, 1997).

Всеки човек (в това число и бъдещият учител) притежава неосъзнато 
метакогнитивно познание още от ранна детска възраст, което продължава да 
се обогатява и автоматизира на по-късен етап от неговото развитие. Това по-
знание се проявява на подсъзнателно ниво. Актът на осъзнаване същността 
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и значението му е сложен процес, необходим за по-ефективното управление 
и контрол на когнитивните умения. Според А. Браун в хода на осъзнаването 
„невидимите неща стават видими“ (Brown, 1980). 

Д. Кун твърди, че метакогницията се развива, съпътствайки индиви-
дуалното развитие и става все по-ефективна, когато попада под съзнател-
ния контрол на индивида (Kuhn, 2000). Затова и множеството изследвания 
на метакогницията са направени с деца в начална степен на обучение. Тези 
изследвания са проведени върху една от четирите (четене, писане, говорене, 
слушане) речеви дейности на човека – четенето, тъй като то е от съществена 
важност за всички сфери на познанието. Регулирането на когницията е обект 
на изследване от Г. Шроу и Д. Мошман. То се отнася до метакогнитивни дей-
ности, които помагат за контролирането на индивидуалното мислене и учене. 
Двамата учени очертават три основни регулаторни умения сред множеството 
описани в литературата, които могат да бъдат универсални: планиране, мо-
ниторинг и оценяване (Schraw & Moshman, 1995). Тази регулаторна практика 
може да се приложи при различни когнитивни дейности  – четене, писане, 
решаване на проблеми в училище, както и при теоретичната педагогическа 
и методическа подготовка и практика на студенти. Самият начин, по който 
подготовката се провежда в практически аспект, е отражение на регулатив-
ните процеси на когницията. Подготовката за всеки урок започва с определя-
не на целите, планиране (план на урока), мониторинг (контролиране на дей-
ността по време на урока, решаване на конкретни проблеми в хода на работа) 
и накрая оценяване на извършената дейност (обсъждане на урока с методист/
ментор). Този модел представлява метакогниция в действие. Според Х. Харт-
ман метакогницията в преподаването включва богат набор от инструктивни 
стратегии, в които се дават конкретни насоки за времето, причина и начинът, 
по който да бъдат използвани. Х. Хартман още подчертава двойната роля на 
метакогницията в преподаването като преподаване с метакогниция, т.е. об-
мисляне на целите, индивидуалните особености на учениците, учебното съ-
държание и пр., и преподаване за метакогниция, т.е. как да се активира и раз-
вие метакогнитивното мислене у учениците (Hartman, 2002).

Определянето на целите на урока е първият етап, предшестващ работа-
та върху планирането му. Студентите предварително са запознати с различни 
формати на план на урок и начина, по който да подходят при планирането му 
при изготвянето на план за него, както и със значението на плана за успешно-
то провеждане на урока. Доброто планиране е добра гаранция или поне до-
бра застраховка за успех. При планирането стратегическото метакогнитивно 
мислене и познание на различни обучителни похвати подпомага правилния 
избор на метод, който е най-подходящ за материала в урока за постигане на 
непосредствените му цели. 

Следващият етап е изпълнението на предварителния план в хода на 
урока. Мониторингът или самонаблюдението и самоконтролът при провеж-
дането на урока представляват една от най-трудните метагокнитивни дейнос-
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ти за начинаещия учител. Практиката показва, че затрудненията възникват 
вследствие на няколко конкретни причини: 1) зависимост от плана на урока, 
който трябва да се следва; 2) рационално разпределяне на времето, предвиде-
но както за отделните части на урока според плана, така и за отделните плани-
рани занимания (упражнения, дискусии, групова работа или работа по двой-
ки); 3) неовладяна педагогическа и методическа гъвкавост при решаването на 
непосредствено възникнали проблеми в процеса на работа, които често не са 
предвидени във фазата на планирането. 

Самонаблюдението е синоним на мониторинга на собствената дейност 
(Ellis & Zimmerman, 2000). По време на добре овладяното самонаблюдение 
студентите трябва да следят представянето си, условията, в които то се из-
вършва и ефекта, който представянето предизвиква (Zimmerman& Paulsen, 
1995). Изследванията показват, че способността за мониторинг се подобрява 
с практиката (Schraw & Moshman, 1995). 

Последният етап е оценяването на урока. Обратната връзка има особе-
но голямо значение. Обсъждането на урока с методист и/или ментор е дирек-
тен подход за обратна връзка, който има за цел да анализира провеждането на 
урока, постигането на целите, изпълнението на плана, евентуални проблеми 
и недостатъци в избора на методически техники. Западният модел за про-
веждане на дискусия върху проведен урок в методиката на чуждоезиковото 
обучение предлага определени въпроси, които методистът/менторът задава 
на студента, за да го/я провокира да направи преглед и самоанализ на пред-
ставянето и дейността си по време на урока като начало на дискусията. Въ-
просите могат да бъдат:

Какво мислите за урока? Удовлетворен/а ли сте или не? 
Мислите ли, че се получи добър урок? Ако не, защо?
Какво мислите, че се получи добре? А какво мислите, че не се получи добре?
Какво можехте да направите по друг начин? Какво бихте променили в 

бъдеще в подобна ситуация?
Целта на дискусията, проведена с помощта на подобни въпроси е сту-

дентът сам да направи ретроспекция на своята работа, което е пример за ме-
такогнитивен подход. Този подход подпомага на студента при изграждане-
то на по-обективна оценка за собствената му изява. Това е метакогнитивна 
ситуация, свързана с афект (удовлетвореност/неудовлетвореност), от която 
студентът, с помощта на своя методист/ментор, може да извлече полезни из-
води за работата си, а те от своя страна да повлияят на по-нататъшното му 
развитие. Ролята на методиста/ментора в дискусията не е само на критик, 
който наред с положителните страни на урока да открие и подчертае слаби-
те му аспекти, а по-скоро на свидетел, констатиращ видяното. Този подход 
акцентира върху стремежа за обективност на преценката от страна на мето-
диста/ментора и не просто констатирането на проблемните моменти в урока, 
но върху откриването на причините, поради които процедурно урокът не е 
протекъл според плана. 

Някои аспекти на метакогницията в контекста на педагогическата подготовка ...
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Друг начин за получаване на обратна връзка е видеозапис на урока. 

След преглеждането на записа студентът може да направи подобен ретрос-
пективен анализ на представянето си с помощта на анкета за самооценка, 
изготвена от методиста/ментора. Видеозаписът може да помогне за обсъжда-
нето не само на основните елементи на урока, но също така езика на тялото, 
движението на студента учител, мониторинга на работата на учениците и т.н.

Метакогницията и нейното значение в познавателните дейности са 
обект на изследвания от учените през последните няколко десетилетия. По-
ложителното влияние на метакогнитивното познание за ефективното проти-
чане на когнитивните процеси е доказано и намира все по-голямо приложе-
ние в различни сфери на човешкото познание. Въпреки че метакогницията е 
изследвана задълбочено и обстойно, все още съществуват редица въпроси, 
свързани със степента на влияние на семейната среда върху формирането 
на метакогнитивното мислене у децата, с най-ефективните начини за интег-
рирането и използването на метакогнитивните стратегии в образователния 
процес.
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ОСОБЕНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА  
НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Гергана Кирилова, Снежана Николова

FEATURES OF THE ORGANISATION  
OF PRE-SCHOOL EDUCATION

Gergana Kirilova, Snezhana Nikolova

ABSTRACT: The kindergarten teacher has a mission of the responsible public 
educator who, thanks to his/her competence and civil dignity must assist the 
child for its future social role – the student. Education in Bulgaria has good tra-
ditions. It is flexible, and the teachers are competent and open to innovations 
and changes in educational policy. They accept the challenges of time and the 
laws and will make innovations so that children with special educational needs 
feel themselves as the maximum accepted insiders and prepared for the life that 
awaits them.
KEYWORDS: children, kindergarten, pre-school education, law, types of situations.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания “ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Според Закона за предучилищното и училищното образование (2005, 
чл. 24) детската градина е „институция в системата на предучилищното и 
училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират 
и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съ-
ответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното обра-
зование“.

В глава пета Предучилищно образование се обръща внимание на факта, 
че предучилищното образование се осъществява от детските градини, а за-
дължителното предучилищно образование – и от училищата, които могат да 
осигурят условия за това при условията и по реда на държавния образовате-
лен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен 
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуря-
ване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 
развитие (чл. 56).
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Продължителността на учебното време през учебната година в детските 

градини е аналогична с тази в началния етап на училищното образование, т.е. 
започва от 15-ти септември и продължава до 31 май на следващата календарна 
година. Разделя се на два подпериода – т. нар. I-во и II-ро полугодие. Учебното 
време се състои от учебни седмици и учебни дни. Всяко детско заведение из-
работва своя седмична програма (вж. Таблица № 1).

Таблица № 1.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Социален свят - 
ЗРС

Природен свят - 
ЗРС

 Български език и 
литература - ЗНС

Български език и 
литература - ЗРС

Български език и 
литература - ЗРС

Български език и 
литература - ЗРС

Математика - ЗРС КТБД - ЗРС Математика - ЗРС КТБД - ЗРС

Физическа култура - 
ЗРС

 Български език и 
литература - ЗНС

 Музика - ЗРС  Музика - ЗРС Физическа култура - 
ЗРС

Изобразително 
изкуство - ЗРС

Изобразително 
изкуство - ЗРС

 Български език и 
литература - ЗНС

Социален свят - 
ЗРС

Природен свят - 
ЗРС

Игрова култура - 
ЗНС

Игрова култура - 
ЗРС

Физическа култура - 
ЗРС

Математика - ЗРС

Седмично разпределение на ситуациите в подготвителната група  
при целодневна организация

Хорариум 24 ситуации – 12 ЗРС и 12 ЗНС

Предучилищното образование се организира в четири групи според 
възрастта на децата:

 I-ва възрастова група – включва деца на възраст 3 – 4 години;
 II-ра възрастова група – включва деца на възраст 4 – 5 години;
 III-та възрастова група – т.нар. I-ва подготвителна група – включва 
деца на възраст 5 – 6 години;
 IV-та група – подготвителна група – включва деца на възраст 6 – 7 
години.

Както вече посочихме, децата имат възможност да получат задължи-
телното предучилищно образование и в условията на общообразователното 
училище в т.нар. подготвителен клас. Организацията на работа може да е 
целодневна или полудневна. При целодневната организация на работа има 
съгласуваност и ритмичност при провеждането на регламентираните и не-
регламентирани форми на работа през целия ден, като по-този начин не се 
натоварва излишно детето. Има редуване на времето за работа с това за по-
чивка. Приема се, че полудневната организация на работа е алтернативен ва-
риант на целодневната организация (вж. Таблица № 2).

Гергана Кирилова, Снежана Николова
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Таблица № 2.
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Социален свят - 
ЗРС

Природен свят - 
ЗРС

 Български език и 
литература - ЗНС

Български език и 
литература - ЗРС

Български език и 
литература - ЗРС

Български език и 
литература - ЗРС

Математика - ЗРС КТБД - ЗРС Природен свят - 
ЗРС

КТБД - ЗРС

Изобразително 
изкуство - ЗРС

 Български език и 
литература - ЗНС

Физическа култура - 
ЗРС

 Музика - ЗРС Физическа култура - 
ЗРС

Игрова култура - 
ЗРС

 Музика - ЗРС Социален свят - 
ЗРС

Изобразително 
изкуство - ЗРС

Игрова култура - 
ЗНС

Математика - ЗРС

Седмично разпределение на ситуациите в подготвителна група  
при полудневна организация

Хорариум 21 ситуации – 11 ЗРС и 10 ЗНС

С постъпването в детската градина детето се изправя пред нов про-
блем – смяната на домашната среда с тази на детското заведение. Този преход 
би трябвало да стане постепенно, без да се травмира детето.

Новите промени в Закона за предучилищното и училищното образо-
вание (2015) целят подобряване на качеството на образованието, на неговото 
съдържание и осигуряване на по-голяма практическа насоченост. Целта е да 
се овладеят определен обем от знания, които да поставят фундаменталната 
основа, върху която ще работят децата постъпвайки в I-ви клас в училище. 
По този начин детската градина осъществява „приемственост“ и е неделимо 
звено в цялата ни образователна система.

В периода след 1990 г. се забелязва разчупване на утвърдените до тогава 
стандарти и в практиката на предучилищното възпитание навлизат множе-
ство насоки, програми и педагогически парадигми. „Предучилищното въз-
питание се основава на различни концепции и програми, в които се открива 
сходство в идеите и пътищата за реализацията им, различия, а понякога и 
противоречия в научно-теоретичен и методичен аспект“[11:69]. Детето се 
поставя в „центъра на възпитанието“, като целта е да се постигнат всички 
предвидени задачи посредством използването на непрекъснато променящи 
и актуализиращи се специфични методи, форми, средства и похвати за обу-
чение.

През 1993 г. е разработена „Програма за възпитание на детето от две до 
седем годишна възраст“ от екип специалисти в областта на предучилищното 
възпитание – Е. Русинова, Д. Гюров, М. Баева, В. Гюрова и др. При разработва-
нето ѝ авторите са се съобразили с българското законодателство, с постиже-
нията в редица научни области и „стремежа на обществото към демократиза-
ция“, с международните документи, имащи отношение към правата на детето 
и най-вече са акцентирали на чл. 29, т. 1 от Конвенцията на ООН за правата 

Особености на организацията на предучилищното образование
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на детето (1989), която казва, че: възпитателно-образователната дейност 
трябва да бъде насочена към развитие на личността на детето, талантите 
и умствените и физическите му способности, във възможно най-голяма сте-
пен“. Основните подходи, използвани при разработването на програмата, са 
системно-структурният; емпирично-ситуативният; ценностно-мотивирани-
ят и принципът за сътрудничество. Основните аспекти, върху които трябва 
да работи педагогът по отношение на възпитанието на детето, са познавател-
ни, социални, емоционални, естетически и двигателни. Програмата се състои 
от „Книга за учителя“, „Книга за родителя“ и „Книга за детето“, които са цен-
ни помагала по отношение изпълнението на програмата.

През 1993 г. от МОН е утвърдена и започва реализацията на още една 
програма – „Активността на детето в детската градина“, съставена от автор-
ски колектив под ръководството на Н. Витанова. Тук освен на детето като 
„основен елемент“ се обръща внимание и на „дейността, самочувствието и 
професионалната мотивация на детските учители“ (вж. Витанова 1993). Има 
разлика и по отношение на основната форма за работа в технологичен план – 
педагогическата ситуация. В тази програма педагогическата ситуация е „пла-
нирана“ и „непланирана“, докато Е. Русинова я определя като „преднамере-
на“ и „непреднамерена“. Друг характерен момент в анализираната програма 
е нейната здравна насоченост. Предложена е система за диагностициране на 
детето по различни видове активност и оценка на физическата дееспособ-
ност във възрастов и полов аспект (вж. Витанова 1994).

В резултат на настъпилите промени през 90-те години педагозите се 
изправят пред нови предизвикателства. Авторите на програмата „Стъпка по 
стъпка“ насочват вниманието в посока двигателни умения, фина моторика, 
език и общуване, когнитивни умения, умения за самообслужване (вж. Колин 
1994), т. е. насърчава се развитието на способностите на децата с цел успеш-
на социализация и посрещане на непрекъснато развиващите се нужди и въз-
можности на обществото.

През 1999 г. се приема и одобрява програма за подготовка на 5 – 7-го-
дишните деца за училище, разработена от екип специалисти под ръковод-
ството на Й. Факирска – „Пред прага на училището“. Основната цел на про-
грамата е да осъществи плавен преход между подготвителната група в детска-
та градина и постъпването в I-ви клас в училище. Предложени са модели за 
организация и диагностика на училищната готовност (вж. Факирска, 1997). 
Обърнато е внимание на съвместната дейност с родителите и обществото и 
свободната, индивидуалната и групова дейност.

В Наредба № 4 на МОН от 18.09.2000 г. са приети и регламентирани 
държавни образователни изисквания (ДОИ) и стандарти за предучилищно 
възпитание и подготовка на децата. Изградена е макро системата по всички 
образователни направления. Към детето се предявяват нови изисквания във 
връзка с бъдещата му роля на ученик, а именно – подготовката му за училище 
и мотивацията му за учене.

Гергана Кирилова, Снежана Николова
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През 2002 г. посредством допълнение и изменение на Закона за народ-

ната просвета се регламентира задължителният характер на подготвителните 
групи и класове. В резултат на това в образователната програма се появяват 
много и разнообразни педагогически технологии – програми, програмни сис-
теми, методики, подходи и др.

Програмна система „Ръка за ръка“ на издателство „Просвета“ използ-
ва като основен ориентир държавните образователни изисквания – предлага 
нов модел за предучилищна подготовка. Използват се като основа знанията, 
натрупани през годините, и чрез умелото им съчетаване с програмните из-
исквания се развива индивидуалността на детето и неговата социализация. 
Чрез съчетаването на играта и познанието се „намалява и балансира степента 
на агресивност при децата“ (вж. Колева и др. 2003; Гюров и др. 2004).

В програмната система „Пред училище“ (вж. Баева и др. 2004) продъл-
жава да доминира идеята за цялостното личностно развитие на детето. Ос-
новен акцент се поставя върху усъвършенстване на връзката между общува-
не, отношение и познание, като предпоставка за получаване на пълноценна 
„познавателна и специална“, а не само на „предметна“ подготовка.

В Закона за предучилищното и училищното образование (2015, чл. 150) 
се посочва, че в предучилищното образование се ползват познавателни книж-
ки и учебни помагала.

Познавателната книжка е произведение, създадено в резултат на 
творческа дейност, което е одобрено от Министъра на образованието и нау-
ката за осигуряване на предучилищната подготовка. Познавателната книжка 
е дидактическо средство, което подпомага цялостното обучение на детето 
по едно или няколко образователни направления за определена възрастова 
група на предучилищното образование за овладяване на компетентностите, 
посочени в държавния образователен стандарт за предучилищното образо-
вание (чл. 151, ал. 1).

Учебното помагало е произведение, създадено в резултат на творческа 
дейност, което подпомага предучилищното и училищното образование за:

1. конкретизиране, разширяване или задълбочаване изцяло или в от-
делни части на учебното съдържание;

2. затвърждаване или практическо прилагане на усвоените компетент-
ности (чл. 151, ал. 3).

Основаната организационна форма, чрез която се осъществява педа-
гогическо взаимодействие в детската градина е педагогическата ситуация. 
Тя е конкретен организационен вариант, форма, единица за педагогическо 
взаимодействие. Съгласно новия закон учебното време се организира в пе-
дагогически ситуации. Броят и продължителността на педагогическите си-
туации се определят с държавния образователен стандарт за предучилищ-
ното образование (чл. 64, ал. 3). Педагогическото взаимодействие в преду-
чилищното образование се организира в основни и в допълнителни форми 
(чл. 65, ал. 1).

Особености на организацията на предучилищното образование



226
Основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват 

при целодневна, полудневна, почасова или в самостоятелна организация по 
избор на родителя при условия и по ред, определени с държавния образовате-
лен стандарт за предучилищното образование (чл. 67, ал. 1).

В ежедневната си работа учителят използва различни видове ситуации 
в зависимост от броя на участващите деца:

 фронтални – с цялата група деца;
 групови – участниците са в малки групи от по 2 – 5 деца;
 индивидуални.

При фронталните ситуации се създават „благоприятни условия за 
хомогенизиране на групата, за формална изпълнителска позиция и пасивна 
консумация на знания от страна на децата, но липсва взаимодействие в ис-
тинския смисъл на думата“ [12:27]. При това взаимодействие не могат да бъ-
дат обхванати всички деца от групата, част от тях са по-активни, други – не 
толкова. Учителите, притиснати от времето и от предвидения обем учебна 
информация, не са в състояние да включат в еднаква степен всяко от децата.

При работата с децата в по-малки групи (от по 2 – 5 деца) ситуацията 
изглежда по различен начин. Малкият брой деца позволява на педагога да 
извлече максималните възможности на всеки от участниците в групата, така 
че всяко от децата да покаже знанията си и да може да изкаже своето мне-
ние по дискутираната тема. Контролът от страна на педагога е значително 
по-добър, оказаната помощ е по-голяма, а крайният резултат е по-добър. В 
подобна ситуация „децата се увличат от общия ритъм и изпитват радост от 
сътрудничеството и съпреживяванията, повишава се емоционалният и инте-
лектуалният тонус на групата“ [пак там, 12:27].

Индивидуалната ситуация е най-благоприятна за стимулиране на ин-
тересите и заложбите на децата с изявени дарби, както и за коригиране на 
грешки, неточности, пропуски и затруднения при деца със специални обра-
зователни потребности. Това е възможност за разгръщане на потенциалните 
възможности на всяко дете.

Учителят е този, който избира вида на организационна форма (фрон-
тална, групова или индивидуална) в зависимост от целите и задачите, спе-
цификата на дейността и темата, възможностите на децата, тяхната възраст, 
степента на тяхната самостоятелност. От значение са също и условия като ма-
териално-техническа и дидактична осигуреност, място на провеждане, време, 
пространство.

В детската градина успешно се съчетават и трите вида ситуации. Всяка 
от тези форми има специфични особености, собствена функционалност и е 
полезно те да се допълват.

Подготовката на всяка ситуация включва три основни аспекта: пси-
хологически, педагогически, технологичен. Според М.Спасова и С. Динчий-
ска (1995)предвид индивидуалните особености на децата, възможностите им, 
степента на самостоятелност, техните знания, умения и възможности за ра-
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бота в група учителите предвиждат какво конкретно (познавателно съдържа-
ние) и колко (информационен модел) е необходимо да осигури като плътност 
на педагогическото взаимодействие.

Предварителната подготовка във връзка с уточняването на вида на си-
туацията, темата, целите и задачите, които се поставят, както и дейностите, 
които ще се извършват определят педагогическия аспект. В психолого-педа-
гогическата подготовка на ситуацията се прогнозират и очакванията на учи-
теля от отделни деца и от групата като цяло.

Технологичният аспект е насочен към отговор на въпросите – как, по 
какъв начин, къде, кога ще се реализира ситуацията, каква ще бъде позиция-
та на участниците, зависимостта между тях – сътрудничество или конкурен-
ция. Тук се предвижда необходимата материално-техническа и дидактическа 
опора на ситуацията.

С цел по-доброто усвояване на учебния материал и предизвикване на 
положително отношение към изучаваната материя при организиране на си-
туациите учителят може да включи допълнителни средства:

 предмети от заобикалящата природна среда – растения, животни;
 различни литературни, музикални, художествени, театрални, танцу-
вални произведения;
 технически аудио, аудиовизуални средства, нагледни схеми, албуми, 
енциклопедии и др.;
 пословици, поговорки, гатанки, скороговорки, броилки, залъгалки, 
смешки, римушки, небивалици;
 различни видове игри (дидактически, драматизации, етюди) и др.

Някои автори определят три аспекта при осъществяване на педагоги-
ческото взаимодействие – чрез съдържанието, чрез начините, по които то се 
реализира и чрез позициите на субектите при взаимодействието.

Педагогическото взаимодействие се осъществява винаги в и чрез даде-
на ситуация. Съдържанието може да възникне непреднамерено в съвместния 
живот в детската градина, но може да се подбере специално, т.е. преднаме-
рено от учителя с цел овладяване от децата на определени знания и умения. 
Такова е примерното съдържание, предложено в програмната документация 
за детската градина, съобразено с възрастовите особености на децата.

Начините, по които се реализира педагогическото взаимодействие, са 
два – пряк (вербален, експресивно-мимически или смесен) и косвен (чрез из-
бора на мястото, времето и начина на организиране на социално-материална-
та среда, чрез подбора на методи и похвати).

По отношение на третия аспект на педагогическото взаимодействие – 
позициите на участващите субекти, работещи се оказват позицията на 
сътрудничество, на взаимно разбиране и на взаимно уважение. Изисква се 
познаване не само на възрастовите особености на децата в дадена възрастова 
група, но и особеностите в психофизическото развитие на всяко дете.

Всяка една ситуация има за цел усвояване на определено образовател-
но съдържание от децата в съответната група. То е различно по различните 
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направления и възрастови групи. Съгласно държавните образователни стан-
дарти при подготовката на всяка ситуация се залагат конкретни цели, задачи 
и очаквани резултати. Ситуациите нямат точно регламентирана продължи-
телност. Обикновено се провеждат на определено място, а продължителнос-
тта им е различна в зависимост от образователното направление и възрасто-
вата група на децата.

Педагогическите ситуации условно могат да се разделят на непредна-
мерени и преднамерени. Възможни са различни варианти на преднамерени и 
непреднамерени ситуации, както и съчетания между тях.

Според водещата образователна цел в детската градина съществуват 
следните форми на педагогическо взаимодействие:

 обучаваща ситуация – чрез нея децата усвояват преди всичко нови 
знания и умения;
 практическа ситуация – усъвършенстват се и се затвърждават придо-
битите умения и навици;
 игрово-познавателна ситуация посредством играта децата опознават 
света.

В организацията на работа в детската градина образователните ситуа-
ции се обособяват като:
 регламентирани ситуации – провеждат се по регламентиран от про-
грамната система начин, имат точно определен брой, провеждат се 
преди обяд, в определен ден от седмицата по различните образова-
телни направления;
 нерегламентирани ситуации – те също са задължителни за провеж-
дане, с определен в програмното съдържание брой, без фиксиран ден 
от седмицата. Провеждат се предимно следобед. Към тях се отнасят 
практическата и игрово-познавателната ситуация.

В Програмата за възпитание на детето от две до седем годишна въз-
раст (1993) се посочва, че съчетанията на преднамерените и непреднамере-
ните ситуации очертават многоаспектност в планирането на педагогическото 
взаимодействие и проектирането на междуличностните взаимоотношения в 
условията на детската група. Предварително планираните и импровизирани-
те ситуации дават възможност на учителя да изяви своите възможности и 
професионална компетентност.

Както бе отбелязано по-горе, освен педагогическата ситуация като ос-
новна форма на педагогическо взаимодействие в детските градини се про-
веждат и допълнителни форми. Това са дейности, които се организират от 
учителя на групата извън педагогическите ситуации съобразно потребности-
те и интересите на децата. Освен това те се провеждат в неучебно време. Като 
пример можем да посочим разходката и екскурзията. Те се организират от 
учителя на групата извън педагогическите ситуации в зависимост от потреб-
ностите и интересите на децата и имат отношение най-вече към образовател-
ните направления – Природен свят и социален свят. Децата имат възможност 
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да посещават и да наблюдават различни природни обекти и забележително-
сти – паметници, музеи, детски и природни паркове, атракциони, музикални 
пиеси и представления и др.

Детската градина осигурява научна организация на възпитателно-об-
разователния процес, чрез който се гарантира детското развитие. „Ефектив-
ността на педагогическото взаимодействие се обвързва с изграждането на 
целесъобразен дневен режим за децата, който включва съдържание на раз-
лични дейности и е в зависимост от полудневната, целодневната или седмич-
ната организация на живота им в детското заведение“ [8:38]. Дневният режим 
се дефинира като всекидневно повторение на определени обстоятелства при 
организацията на живота на децата; програма за изпълнение на основни дей-
ности в денонощието.

Примерен дневен режим в детската градина
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Предучилищното възпитание и провежданата в детските градини обра-
зователна дейност са от изключителна важност за детето на възраст 3 – 7 го-
дини, тъй като създават условия за придобиване на съвкупност от компетент-
ности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване 
на детето към училищното образование (чл. 69, ал. 1).
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ПОДХОДИ КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО  
НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРОМЯНАТА  

В ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Гергана П. Христова

APPROACHES TO STUDY INNOVATION  
AND CHANGE IN EDUCATION OF PRESCHOOLERS

Gergana P. Hristova

ABSTRACT: Training of preschool children is subject to changes and innovations 
in terms of technology and methodology of the educational process. This report 
presented several approaches that explore and analyze educational change in 
preschool. By pedagogical innovation we solve organizational and substantive 
problems of education in a particular educational field.
KEYWORDS: Education, change, innovation, research approaches, cultural, 
technological, biographical, micro political, structurally.

В съвременното общество системата на предучилищното образование 
е изправена пред редица проблеми и предизвикателства.

Детската градина е център за развитие на личността и на общността. 
Необходимо е да се създават условия за формиране на ключови компетентно-
сти като предпоставка за учене през целия живот и лично благополучие, не 
само у децата, а и у техните родители и учители.

Ролята на семейството се явява първа по време и значимост възпита-
телна общност, осигуряваща условия за личностното развитие на детето. Дет-
ската градина също развива добрите начала у човек, утвърждава ценностите, 
цени различието, гарантира равно качество на услугите за всички деца. Сле-
дователно, преследвайки една и съща цел, те трябва да обединят усилията си 
в партньорска дейност за постигане на максимални резултати, като детската 
градина трябва да бъде инициативната страна.

Съвременният учител в детската градина трябва да бъде медиатор, 
сътрудник, подкрепящ, улесняващ, стимулиращ, консултиращ, диалогичен, 
провокиращ и в същото време справедлив. Той трябва да бъде лидер на про-
мяната както при работата си с децата, така и с техните родители.
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Иновацията е обобщено понятие за всички значими /рационални и 

полезни/ нововъведения в деловата дейност на хората, които имат за цел 
да приведат даден предмет на дейност от едно състояние към друго жела-
но състояние. Чрез педагогическата иновация се решават организационни и 
съдържателни проблеми на образованието в една определена образователна 
област. Обучението на децата от предучилищна възраст е обект на промени 
и нововъведения по отношение на технологията и методологията на учебно-
възпитателния процес.

В литературата съществуват многобройни теоретични класификации и 
подходи към образователната промяна. Според Бленкин, Едвардс и Кели оп-
итите да се разгледа, изследва и анализира образователната промяна са пред-
ставени от следните пет подхода:

1. Културен
2. Технологичен
3. Биографичен
4. Микрополитически
5. Структурален
Всеки подход има своите вътрешни предположения, засягащи природа-

та на промяната на детските градини като институции и като човешки аген-
ции.Ще е грешно да предполагаме, че една перспектива предлага по-добра 
или по-точна интерпретация на това как възниква промяната, как може да 
бъде ефективно развивана и как промяната се обяснява в образователните 
институции; описателно и аналитично – всичките те имат своите достойн-
ства и ограничения и не трябва да бъдат възприемани като крайни цялости. 

Въпреки че всеки подход предлага уникален набор от погледи към про-
цеса на промяната, те ясно се застъпват и взаимодействат. Те функционират 
като важни евристични приспособления в търсенето да бъде разбрана при-
родата и процесът на образователната промяна.

1. Културен подход
Този подход възприема образователните организации като културни 

общности, като „комплексни социални организации, които се крепят от сим-
волична мрежа повече отколкото от официалната система, задвижвана от 
цели официални роли, команди и правила“ (Дил1990).

Според Рудлик (1986)технологичната перспектива акцентува върху оп-
ределението на промяната, докато културната е концентрирана върху нейно-
то значение. Тя поставя и разглежда процеса на промяната в социокултурната 
характеристика на образователната практика. Нейната основна постановка 
по отношение на промяната гласи, че „иновацията не може да бъде възприе-
та, ако нейното значение не е споделено“. 

Предучилищната култура притежава интерпретативни и нормативни 
функции. Тя осигурява смисловите указания, чрез които събитията и дейст-
вията се възприемат от членовете на институцията и заедно с това регулира 
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начина по който те се очаква да се държат. Културата придава значение и цел 
на човешкото усилие, като осигурява степен на стабилност, определеност и 
предвидимост. Нормите, вярванията и стойностите, които изграждат тази 
култура поставят рамката чрез която учителите изграждат, легитимират и 
съхраняват своята професионална идентичност.

Природата на детската градина зависи от това какво правят учителите, 
споделяйки обща професионална култура. Върху нея влияят индивидуалните 
различия – учителите са различни по възраст, опит, социокултурна основа, 
етнос, пол, лични предпочитания и др. Детските градини също варират по от-
ношение на размер, местоположение, архитектура, възрастов обхват на деца-
та и вътрешна организация.Като резултат има различни вариации в детските 
градини между стила на тяхната култура.

Много повече от хомогенни цялости детските градини са места, където 
определен брой различни култури се пресичат и взаимодействат.Там култу-
рите са във вариращи динамични степени. Детските заведения са свидетели 
на значителни промени в технологичните и социалните взаимодействия и 
докато сериозните промени в по-дълбоката им същност са по-малко явни, 
културната перспектива признава възможността за такива трансформации. 
Нормите, вярванията и ценностите, които изграждат предучилищната кул-
тура не са от еднакво значение. Корбег (1987) поставя важно разграничение 
между нормите, които са „свещени“ и тези, които са „обикновени“. 

Промените върху първите са предизвикателство и представляват ата-
ка срещу професионалната идентичност върху основите на учителското из-
граждане на реалността. Такива промени могат да породят създаването на 
култура на опозиция. Въпреки че притежават стратегически позиции във 
всекидневния свят, обикновените норми са подходящи за промяна много по-
вече от другите.

За да бъде разбрана културната перспектива към промяната, е нужно да 
се фокусира вниманието върху професионалната култура на преподаването 
като процес. Лорти (1975) я определя като индивидуалистична, ориентирана 
към настоящето и консервативна. Според Хардгрийвс(1989) „учителите избяг-
ват дългосрочното планиране и взаимодействието със своите колеги и се съ-
противляват срещу въвличането им във формирането на политиката на цяло-
то училище, за да спечелят подобряване по отношение на времето и ресурсите, 
за да направят своята собствена и индивидуална работа в групата по-лесна“.

Наблюденията и върху българската практика показват, че учителите в 
повечето детски градини остават изолирани един от друг и рядко дискутират 
своя опит или търсят колегиално решение на проблем в групата. Този култ на 
привативизма се подкрепя от работната етика, която очаква учителите да де-
монстрират висока степен на компетентност, работейки сами в своите групи. 
Това очакване донякъде е рисково при онези учители, които са в процес на 
изграждане на своята увереност в професията – синдромът подкрепя самия 
себе си. 
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Установено е, че учителите не са склонни да потърсят помощ или дори 

да дискутират работата си от страх, че това може да бъде възприето като из-
ява на професионална неадекватност. Така културата поддържа хипотезата, 
че за много учители занималнята става светилище, запазено и защитено чрез 
изолация и нерешителността на родители, администратори и други учители 
да я нарушават.

Културните норми, които формират практиката на учителите са вко-
ренени, скрити и интуитивни. Учителите са близко до културните норми на 
своята професия, за да могат да оценят влиянието, което те оказват върху тях. 
Бленкин сравнява това положение с думите: „ Те са ослепени от близостта по 
начина, по който рибата е последното същество, което ще разбере природата 
на водата“. 

Професионалното разбиране може да бъде подкрепено с процедури, 
които помагат на учителите да се противопоставят на нормите, залегнали в 
тяхната практика. Това изисква процедури, които да отдалечат преподавате-
лите от техните „взети наготово“ реалности.

Ключът за осъществяването на промяната е чрез установяване на кул-
турата на сътрудничество, основана на принципите на колегиалността, от-
критостта и доверието(Либерман и Милър, 1990). Такава култура нарушава 
изолацията и дава възможност за изява на идеите на учителите, прави ги по-
възприемчиви и аналитични с нови идеи, увеличава професионалното само-
чувствие и усилва ангажираността с практиката на подобряване.

2. Технологичен подход
Технологичният подход се явява като доминантно средство на кон-

цептуализиране и иницииране на промяната през 60-те години, като непла-
нирано нарастване на ранните години отстъпва място на по-рационален и 
систематичен подход, който предполага, че детските градини са рационални 
организации, които „лесно се променят и лесно се манипулират“ (Либерман 
и РозенХолц 1987). Учителите се явяват като „рационални възприематели“, 
които разпознават стойността на промяната и въвеждат предложенията, кои-
то получават и които трябва да бъдат неутрализирани.

Логиката на техническата рационалност се придържа към разбирането, 
че проблемите на практиката са технически по своя характер и че практиците 
са първите и най-добрите при решаване на проблема. Така в образователен 
смисъл професионалната практика се насочва към решаването на добре фор-
мулирани инструментални проблеми чрез систематично приложение на тео-
риите и техниките на емпиричните науки.

Технологичната перспектива има значителен брой недостатъци. Първо: 
иноваторите и училищните практици тълкуват практиката по един и същи 
начин. Като последствие от това схващане се явява неуспехът да се разпознае 
и да се допусне неизбежното разминаване между оригиналната концепция на 
иновацията или инициатива и нейната интерпретация по време на въвежда-
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нето. Второ: идеите на иноваторите или на хората, правещи политиката, се 
възприемат като превъзхождащи тези на предучилищните практици. 

Учителите се възприемат като „спици в колелото“ и тяхната роля се 
вижда като технократи в една производствена верига. Трето: важни черти на 
детските градини като организации се изпускат, подценяват или затъмняват. 
Установените системи, съществуващи в тях, се пренебрегват и всяка негатив-
на реакция срещу иновацията се типизира с негативни форми като съпроти-
ва срещу промяната.

Технологичната перспектива поставя акцента върху процедурите, чрез 
които се осъществява промяната, а не върху мястото на инициативата. Така 
отнасящи се до тази перспектива са и вътрешно инициираните подходи за 
промяна, които акцентуват на детската градина като функционална органи-
зация и приемат, че тя може да бъде подобрена чрез систематично приложе-
ние на предписани процедури. 

Холт(1987) цитира стратегии като „организационно развитие“ и „ръко-
водство за институционално развитие“ като примери за технологични стра-
тегии за промяна, които са постигнали ограничен успех. 

Други приемат, че причините за „съпротивата на промяната в детските 
заведения“ са повече свързани с природата в детската градина като формална 
организация. За тях детските градини са комплексни социални системи, чии-
то качества ги правят непроницаеми за промяната. Такива качества включват 
култивиране, ролева невидимост, ситуационни императиви и слабо свързване. 

За някои проблемът на предучилищната съпротива може да бъде про-
следен в културните характеристики на детската градина. В този случай дет-
ските градини се възприемат като културни цялости с норми, правила и пове-
денчески регулации, функциониращи да задържат промяната.

3. Биографичен подход
Биографичният подход поставя акцент върху начина, по който промя-

ната се вписва в живота и кариерата на преподавателите и върху това как 
двата феномена си взаимодействат. Той се занимава с изследването на промя-
ната във връзка с биографичния опит на индивидуалните участници по от-
ношение на техните надежди, очаквания, страхове, ангажираности, вярвания 
и стойности. Затова изследванията трябва да получат достъп до мисловния 
процес, за да интерпретират света от тази перспектива. Тяхната аналитична 
рамка включва теориите за личностното изграждане на реалността и социал-
ното взаимодействие; методологията им използва интервюта, въпросници и 
наблюдения, както и разкази, истории и автобиографии.

Успехът на иновациите, независимо външно или вътрешно инициира-
ни, е пряко свързан с професионалното развитие на учителите, въпреки че е 
много по-силно изявена тенденцията да се изследва процесът на промяната 
на институционално, а не на индивидуално ниво. Според Бленкин професио-
налният контекст на учителския живот се характеризира с „многоизмери-
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мост, едновременост и непредвидимост“. Това поставя личността на учителя 
в постоянен риск. Като пример-конфронтацията с трудните деца намалява в 
значителна степен чувството за ефикасност на преподавателския труд, а това 
води до намаляване на самоуважението. Ето защо не е учудващо, че учители-
те отделят много време и внимание в групата, опитвайки се да минимизират 
конфронтационните ситуации.

Разбираема е необходимостта им да съхранят чувството за самоува-
жение и тя определя начина, по който те се държат. Необходимостта да се 
опитват и изпробват предложените нови стратегии налага осигуряването на 
стабилност и контрол.

Културата, която съществува в предучилищните заведения, осигурява 
нормативните вярвания и стойности, чрез които индивидът изгражда чув-
ството на реалност и мнение за себе си. Реалната промяна е дестабилизираща, 
защото поставя предизвикателства пред онези взети за неизменни структури 
на смисъла, а оттук заплашва професионалната идентичност на учителите.
Промяната също се отразява върху техните кариерни възможности и може да 
разколебае ангажираността им. Колкото по-радикална е промяната, толкова 
по-висока е степента на дестабилизация.

От биографичната перспектива съпротивата срещу промяната се обяс-
нява като психологическа реакция на тази защита на смисъла. Във всеки един 
от нас съществува дълбок импулс да защитаваме валидността на онова, което 
сме научили, защото без него бихме били безпомощни. 

Всяко събитие, което носи промяна в личната идентичност поражда 
различни чувства на загуба, опасение и конфликт. Марис нарича това „пси-
хологически процес на приспособяване към загубата“. Иновациите, които се 
съдържат в стойностната система на учителите, лесно се асимилират в техни-
те преобладаващи „структури на интерпретация“. 

По-радикалните иновации включват загубата на значение, която по-
ражда консервативния импулс и води до огорчение. Ето защо „учителите 
отхвърлят промяната, която няма смисъл за тях“ – Хекман(1987). Иноваци-
ите често са разглеждани в познати измерения от практиците и възприема-
ни чрез техните преобладаващи структури на значение, в много по-голяма 
степен, отколкото да бъде допуснато те да представляват фундаменталното 
предизвикателство за тях.

В последните години се увеличава вниманието на изследователите вър-
ху промяната и стреса. Професионалният стрес на преподаването е описан 
от Кириаку(1987) като: „опит…с неприятни емоции, такива като напрежение, 
опасение, несигурност, страх, депресия, получени като резултат от работата 
като учител“. Те ограничават човешкия растеж и представляват бариера пред 
промяната. 

Социално-психологическата основа на човешкото поведение се офор-
мя според Лауер от „възприемането на собствената идентичност и обкръжа-
ващата група“. 
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За учителя непредвидимостта на тази група, която Бленкин вижда като 

„аудитория, пред която учителят се опитва да поддържа своето самоуваже-
ние“, може да се превърне в източник на стрес. 

Основна причина за този стрес може да бъде не самата промяна, а ней-
ната скорост и вид. Бързите промени генерират по-голям стрес, защото под-
копават психологическите основи на поведението.Стресът се намалява, ако 
промяната се възприема като желана и контролируема. За да се минимизира 
стреса от скоростта, е важно да има по-голям контрол върху скоростта и по-
соката на промяната.

Биографичният подход към промяната осигурява рамката за изследва-
нето на реакциите на учителите към промяната на техния личен и профе-
сионален живот. Изследователите, използвайки „живото-историческия“ ме-
тод предполагат, че през своята кариера учителите преминават през няколко 
степени или фази, характеризиращи се с различни отношения, възприятия, 
загрижености, очаквания, ангажираности. Сайк(1985) определя степените в 
зависимост от възрастта, Хуберман(1988) изследва кариерния цикъл на учи-
телите и връзката му с предучилищното подобряване. Неговата работа показ-
ва, че тези степени са последователни и от фаза към фаза ангажираността на 
учителите към иновацията варира.

След като консолидират своя основен репертоар, учителите навлизат 
във фаза, където желанието и енергията за иновация са най-силни. В по-къ-
сен стадий на кариерата учителите могат да навлязат в етап, през който се на-
блюдава отдръпване, теснота на интересите, намаляване на наличната енер-
гия за колективна иновация. Причините за това са различни. 

Бленкин смята, че някои просто отразяват природното развитие, за 
други разочарованието идва от преживения неуспех на предишни инова-
ции. Ако инициативата на промяната не се вписва във фазата на индивиду-
алната кариера, вероятно ще бъде игнорирана или срещу нея ще се прояви 
съпротива.

Биографичната перспектива разглежда успехът на иновацията в зави-
симост от материалната и психологическа подкрепа, която индивидите и гру-
пите получават в процеса на изграждане на нов смисъл. Иновацията е сино-
ним на учене, а ученето често е болезнен процес. Дали той ще бъде креативен 
или деструктивен зависи от това как промяната се възприема и изживява от 
индивидите. Бленкин обръща внимание на необходимостта учителите да мо-
гат да контролират промяната, а не да бъдат контролирани от нея.

Структурите на смисъла, чрез който учителите интерпретират своята 
работа, са социални конструкции, предадени чрез професионалните култури 
и дискурси, в които са ситуирани учителските практики. Тези структури са 
поддържани от по-широки социални, политически и културни рамки и това 
е предпоставка за разглеждане на промяната от структуралната перспектива.
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4. Микрополитически подход
Според Хайл (1982) микрополитиката въплъщава „онези стратегии, 

чрез които индивидите или групите използват своите ресурси на сила и вли-
яние за по-нататъшните свои интереси“. Така от микрополитическа перспек-
тива разпределението и използването на властта в образователните институ-
ции става изходна позиция за екипа да бъде разбран процесът на промяната. 

Предучилищните заведения се виждат като „арена на борба“. Конфлик-
тните интереси налагат преговаряне, формиране на съюзи, приемане на компро-
миси. Идеологическите различия и конфликтните интереси излизат на повърх-
ността, когато опитите да се развие промяната са външно и силово наложени.

Микрополитиките на детските градини се изявяват в и чрез онези аспе-
кти на институционалния живот,засягащи контрола на територията, разпре-
делението на източниците, признаването на статуса и участието в процеса на 
вземането на решения. Те осигуряват материалните, символичните и дискур-
сивни ресурси и власт, чрез които интересите могат да бъдат защитени.

От микрополитическа перспектива промяната се вижда потенциално 
дестабилизираща, защото води до преподреждане на властовите взаимоотно-
шения между индивидите и групите. Дийл (1987) обръща внимание точно на 
този факт, като заявява, че: „често желаните промени се провалят, тъй като 
заплашват баланса на властта, създават опозиционни коалиции и провокират 
конфликти“. 

Според него промяната в политиката не трябва да бъде отъждествя-
вана с промяната в практиката – на предучилищно ниво понякога могат да 
бъдат открити микрополитически стратегии. Изследванията показват, че в 
детските градини една и съща промяна може да има противоположен ефект, 
чрез увеличаване на властта/реална или получена/ на някои групи и ограни-
чаването ѝ на други. 

Според Спаркс (1989) в „процеса на иновация учители ще определят 
себе си като победители, други като губещи, а някои като наблюдатели“.

За Бол (1989) от микрополитическа перспектива предметните обеди-
нения играят най-голяма роля в организационното и политическото разде-
ление предучилищните заведения.Те създават у своите членове чувството на 
обща идентичност по отношение на мястото и педагогиката. 

Подобно схващане има известно основание, доколко учителите често 
сами определят себе си като част от подобно обединение, но не трябва да се 
абсолютизира с разбирането, че тези групи са хомогенни, основани на колеги-
ални принципи и споделени ценности. Те имат своите собствени конфликти 
и разделения и привързаността на преподавателите не трябва да се надценя-
ва. Често пъти предаността към определени образователни идеологии може 
да прехвърли границите на предметното обединение – социално най-силната 
учителска преданост може дори да бъде към хора от други обединения на ос-
нова на общност във възрастта и опита, взаимни интереси към колективно 
участие и допълнителни дейности.

Гергана П. Христова



239
Микрополитическата перспектива не осигурява ясен поглед върху това 

как да осъществим промяната в детската градина, но дава полезна информа-
ция за неизбежните трудности в този процес. Нейният принос в разбирането 
на промяната е емпиричен и донякъде песимистичен. Тя не предлага различ-
но предписание от това – да потърсим възможността за развитието на стра-
тегии, които могат да обединят фракциите около общи цели. 

5. Структурален подход
При този подход процесът на обучение е поставен на по-широки соци-

ални, политически и културни структури. Някои виждат образованието като 
хомогенно средство, в което тези структури легитимират и възпроизвеждат 
капиталистическия модел на производство. В този възглед обаче има елемент 
на социален детерминизъм, който отрича или минимализира ролята на чо-
вешкия фактор. Структурите, които се отразяват на работата на учителите, 
оперират на различни нива и по различен начин. 

На макро ниво тези социални, икономически и политически структури 
са част от западното индустриално общество и те намират най-ярък израз в 
политиките на националните правителства. В целия западен свят политиче-
ските партии, консервативни или либерални, определят образованието като 
създаване на образована и подвижна работна сила чрез развитие в младите 
хора на онези умения и предпоставки, които се възприемат като най-нужни, 
за да могат те да отговорят на изискванията на обществото. 

Централни за тези политики са дискурсите, които обективизират чо-
вешкия фактор като производител и консуматор и намаляват значението 
на образованието до обслужващо пазара. На нивото на детската градина и 
групата мезо нивото излиза на преден план. Може да се спори доколко тези 
структури са определени. Те включват приложението на националните и 
местни правителствени политики, източниците, размера на групите, очаква-
нията на родителите и на децата, готовност за работа и други.

От перспективата на учителите основните опасения, засягащи тези 
структури, са свързани с времето. Степента на свободата, която имат учите-
лите не се определя от тези структури, а от начина по който те ги възприемат. 
Възприятията са също идеологически структурирани – това, което предста-
влява заплаха за един учител, може да се окаже златна възможност за друг.

Някои теории изследват промяната от екологична перспектива  – на-
пример според Гудлад (1987) екологичната перспектива съчетава много от 
предположенията на структуралната и културната перспектива, но той се оп-
итва да разреши аспекти, които се явяват недостатъчно обяснени от тях.

Тя също хвърля светлина между културните и структуралните изме-
рения на промяната–учителската реакция на предложенията за промяна се 
разглежда като проява на усилията да се посрещнат изискванията на обкръ-
жаващата среда, наложени от определената екология на групата. Тяхното по-
ведение представлява набор от адаптивни реакции, имащи за цел преодоля-
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ването на възникващите проблеми. Възприемането на учителските реакции 
на структуралните ограничения като адаптивен, а не детерминиращ подход 
разкрива по-високата степен на участие на човешкия фактор в процеса на 
промяната.

Разгледаните теоретични подходи, върху които стъпват изследвания-
та на реалностите на промяната, ни помагат да разберем неефективността 
на много опити за промяна. Без пълното осмисляне на тези перспективи не 
може да бъде осъществена промяна с истинска надежда за успех.

Иновационният мениджмънт в образованието е такъв вид управле-
ние, което има за чел определянето на основните направления на научно-тех-
ническото обновление на образователната дейност на предучилищните орга-
низации чрез:

– разработване и внедряване на нови образователни идеи, технологии 
на обучение и управление, методи и форми на работа;

– модернизиране и усъвършенстване на образователния процес;
– развитие на дейността и обогатяване на традиционните дейности в 

детската градина с ново учебно съдържание;
– отказ от остарели форми и дейности и внедряване на единични или 

комплексни нововъведения с цел осигуряване на промяна и развитие 
на системите.

Целта на иновационния процес е намирането на ново технологично 
решение на проблемите и задачите чрез определена новост/идея/, която се 
преобразува в иновация за апробация и при успех се прилага масово и се 
институционализира. Основните етапи на иновационния процес включват:

– систематизация на постъпващите идеи: събиране на информация за 
новостите и иновациите в отрасъла, данни за потенциални креативни 
и иновационни възможности на организациите и новите потребно-
сти и тенденции;

– подбор на нова идея и създаване на иновации в организациите;
– апробиране и тестиране на нововъведенията чрез иновационни про-

екти за нови дейности или промени;
– анализ на ефективността на нововъведенията;
– масово разрастване на иновацията и нейното институционализиране.
Съдържанието на иновационния мениджмънт включва:
– разработване на концепции, програми, проекти, планове за инова-

ционна дейност;
– наблюдение на процеса на разработване, експериментиране и масово 

внедряване на нововъведенията;
– оценка на ефекта и внедряване на иновационни проекти;
– провеждане на иновационна политика;
– осигуряване на финансови и материални ресурси за иновационните 

програми и проекти;
– осигуряване на квалифициран и обучен персонал за осъществяване 

на иновационните дейности;
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– сформиране на целева група и програмни и проектни екипи за ре-

шаване на проблеми чрез прилагане на иновацииили извършване на 
организационни промени;

– паралелно протичане и осъществяване на управлението на функцио-
нирането и управлението на промените в организациите. 

Човешкият аспект в организационните изменения се явява фундамен-
тален, защото поведението на хората определя кое може да се измени и как-
ва полза ще донесе това. Това се дължи на обстоятелството, че организация-
та представлява човешка система. Хората трябва да разберат дали могат да 
претворят в живота измененията. 

Когато се промени организацията, променят се и хората: те придобиват 
нови знания, получават по-голяма информация, решават нови задачи, усъ-
вършенстват навиците и уменията си, привички, ценности и отношения към 
организацията. 

Промените в ценностните отношения са много важни: без тях са невъз-
можни никакви реални изменения. Който иска промяна в неговите подчи-
нени и колеги, трябва да бъде готов да анализира и промени собственото си 
поведение, работни методи и отношение. Това е златно правило в организа-
ционните изменения.
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МИСЛОВНИ КАРТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И КАТО ТЕХНОЛОГИЯ ПО 
ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ

Далия Джасир Ал-Халил

MIND MAPS AS A TOOL FOR TEACHING BULGARIAN 
LANGUAGE AND LITERATURE AND AS A CREATIVE 

WRITING TECHNIQUE IN PRIMARY SCHOOL
Dalia Jaser Al-Khalil

ABSTRACT: The main purpose of this report is to present the essence and the 
specificity of the mind maps. The emphasis will be placed on their application in 
the cultural and educational field „Bulgarian language and literature“ from 1-st 
to 4-th grade. The report will explain how students in primary school could use 
„creative writing“ and „mind maps“ as a technique for producing speech.
KEYWORDS: mind maps, creative writing in primary school, creative writing 
technique, Bulgarian language and literature.

В учебните програми по български език и литература за 1. клас (2015) и 
2. клас (2016), както и тези за 3. клас (2016) и 4. клас (2016), които са в работен 
вариант, се акцентира върху това, че „обучението допринася за формиране на 
съвременните ключови компетентности“ [30]. Една от посочените е „Културна 
компетентност и умения за изразяване чрез творчество“. Европейската коми-
сия разглежда като хоризонтална ключова компетентност културната осъзна-
тост и творчество [18][28]. Взимайки предвид и факта, че една от световните 
тенденции по отношение на обучението е стимулиране на творческата актив-
ност на учениците [35], а друга – включването на интерактивност в педагоги-
ческия подход, то въвеждането на творческо писане в началните класове като 
раздел, подпомагащ обучението по съчинение, и включването на мисловните 
карти като технология по творческо писане би отговорило на необходимост-
та от осъвременяване на българското начално образование, респективно на 
учебния предмет „Български език и литература“ в началните класове.

Като основна цел на настоящия доклад може да се приеме представяне-
то на същността на мисловните карти като технология по творческо писане и 
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на възможностите за имплементирането им в обучението по български език 
и литература в начален етап. От гореизложената цел се извеждат следните 
задачи:

• разкриване същността на мисловните карти като технология по твор-
ческо писане;

• изграждане авторови класификации на мисловните карти –от по-общ 
характер и в рамките на културно-образователна област „Български 
език и литература“ в началните класове, подчинени на предходни из-
следвания по проблема;

• представяне етапност при изграждането на мисловните карти като 
технология по творческо писане.

В научната литература се срещат различни дефиниции на понятието 
„мисловна карта“, като се откроява иясно разграничаване на различните на-
именования – среща се като „интелектуална карта“, „информационна карта“, 
„карта за визуализация“, „карта на знанието“, „мисловно картиране“ и др. 
Чрез различните наименования се описва един и същи метод, но с акцент 
върху различна негова страна. За първи път като технология се появяват 
през 1974 г. Нейн създател е Тони Бюзан, световноизвестен специалист в об-
ластта на ефективното мислене и учене.Той първи дава наименованиетой – 
„mindmap“, което би трябвало да се използва.Мисловните карти се използват 
от около 250 милиона души[4]. Поради ефективността на своята технология, 
през годините той има много последователи от различни държави по света. 
Някои от по-утвърдените имена са: DilipMukerjea – основната му дейност е 
свързана с проучване на начини за развитие на творческото мислене, създа-
тел е на поредицата „TheCreativeBrainSeries“ (1997; 2003; 2011); JoyceWycoff; 
NancyMargulies, която изследва въпроса за използването на мисловните 
карти в обучението; PeterRussell  – изследовател в областта на неврологи-
ята и потенциалните възможности на човешкия мозък, автор е на книгата 
„TheBrainBook“ (1974).

Характерно за различните източници е, че независимо върху коя стра-
на от комплексния характер на мисловните карти поставят акцента, те изтък-
ват определени техни връзки. Проследяването им би обрисувало по-плътна 
представа за същността им:

• връзка с конструктивизма–в основата на термина „конструктивизъм“ 
е залегнало разбирането, че знанията, които обучаваният придобива, 
са вследствие на това, че той сам е конструирал знанията си в процеса 
на учене и новото знание е изградено на основата на старото[6]. От 
там и връзката му с мисловните карти  – според Здравка Костова и 
Благовеста Радойновска „в смисъла на анализа на конструктивизма 
интелектуалните карти са метод за конструиране на знание (смисъл), 
организиране и съхраняване на знание“ [19, 32];

• връзка с лъчистото/многоизмерно мислене и изграждането на асоци-
ации [2][16]  – Тони Бюзан определя лъчистото мислене като „ново 
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понятие в развитието на мисълта“ [4, 17], а самите мисловни карти – 
като негово материално проявление. Самото лъчисто мислене се ос-
новава на факта, че устойчивото знание зависи от здравите връзки 
и взаимовръзки между единиците, означава „асоциативни мисловни 
процеси, произлизащи или свързващи се с една централна точка и 
разпространяващи се във всички посоки“ [4, 57];

• връзка с кортикалните умения [4][16] – психологът Милена Георгиева по-
сочва, че „мисловните карти впрягат на работа целия набор от кортикални 
умения – думи, изображения, числа, логика, ритъм, цветове и простран-
ствена ориентация, поради което те са невероятно мощен метод“ [12];

• връзка с интерактивните методи, определяйки го като един от тях[2]
[14][21][25];

• връзка с креативността и възможностите за развитието ѝ[3][4][15]
[16];

• връзка с творческото писане[1][3][4][5][7][8][9][13][15][16][17][20]
[24][26] – логично би било основното приложение на мисловни карти 
да бъде като технология по творческо писане, предвид факта, че се 
основават на креативността. Използването им под тази формасе от-
крива в разработките на различни автори. Така например в статия на 
Юлия Илчева,без мисловните карти да са посочени като технология 
по творческо писане,те са определени като „основа за писане, прера-
зказване, съчинение и творчество. Те дават технологията за изброе-
ните действия“ [15, 86].

В началното образование в България творческото писане не е норматив-
но обособено, нито дефинирано като необходим раздел от културно-образова-
телната област „Български език и литература“.Разучаването на чуждестранни 
източници[1][5][7][8][9][13][17][20][24][26] показва, че в учителската практика 
извън България, педагозис богат учителски опит активно използват различни 
технологии по творческо писане, като една от тях е точно мисловната карта. 
Тони Бюзанпредставя мисловните карти като такава технология в книгата си 
„Mindmappingforkids“[3]. Също така ги е използвал при обучението на деца със 
затруднения при продуцирането на устна или писмена форма на речта [16].

Необходимо е да се изясни понятието „технология по творческо писа-
не“. За тази цел приемаме определението на Д. Павлов [27] за технология – 
„организация на ресурси (материални, времеви, интелектуални, финансови) 
и система от логически свързани дейности, насочени към постигане на пред-
варително определена цел.“ При творческото писане, за разлика от тради-
ционно прилаганото обучение в създаване на текстове, акцентът е върху кре-
ативността, развитието на въображението и използване на интерактивност, 
тоестразликата може да се търси в педагогическия подход при осъществява-
нето на самата речева дейност „писане“.

Може да се направи изводът, че мисловната карта е графична технология с 
интерактивен характер, отговаряща на педагогическите разбирания за теорията 
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на конструктивизма и основаваща се на лъчистото мислене. Чрез нея се осъщест-
вява преход от едноизмерно през латерално към многоизмерно мислене. В своя 
материален смисъл, тя представлява (фиг.№1)хоризонтално разположена карти-
на, включваща централно понятие, под формата на ръчно или компютърно из-
образен образ, разклонения, „клони“, произтичащи и излизащи от централното 
понятие–картина, като всеки клон е с дължината на ключовата дума или изо-
бражение, всички клони са свързани в мрежовидна структура, изгражда се ге-
щалт. Задължително се използват различни асоциативни изображения, цветове 
със смислова натовареност, шрифтове и цифри с различен размер и стил. Осланя 
се на два фундамента – развитие на познавателните възможности и развитие на 
креативността. Тя е инструмент на мнемониката и творческото мислене.

Фиг. №1. Компютърно създадена мисловна карта [29]

След като изяснихме същността на мисловните карти и ги дефинирах-
ме като технология по творческо писане, ще бъде представена класификация 
на мисловните карти в две посоки – спрямо критерии от по-широк порядък 
и класификацията им в рамките на учебния предмет „Български език и ли-
тература“ в начален етап на образование. Възгледите за класификациите са 
авторски и са продукт на аналитико-синтетична дейност с информацията от 
посочените източници.
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Различни автори посочват наличието на класификации на мисловни-

те карти[2][19][25], но това, което прави впечатление е, че някои от тях са 
изградени по пътя на пунктуалното разсъждение, тоест те са за отделен вид 
мисловна карта, което ги прави преди всичко микрокласификация. Ако ми-
словните карти бъдат разглеждани в широк смисъл, а не в тесен, тоест ако не 
се прави класификация, отделна за различните им проявления, то тогава би 
могло да се изясни, в обобщен план, техният практико-приложен характер.

Анализът на източниците по въпроса за същността на мисловните кар-
ти довежда до обобщението, че те притежават две основни особености, които 
биха послужили за основното им подразделение:

• мисловни карти за репродуциране на знания/акцент върху познава-
телния процес;

• мисловни карти за продуциране на идеи/акцент върху творческия 
процес.

Това е първият вид подразделение. Класификацията ще бъде предста-
вена според различни критерии, както следва:

Според специфичната им употреба биват:
• интелектуални – с акцент върху теоретичната информация и нейното 

структуриране;
• концептуални – продуциране на реч, изграждане на визуална мрежа 

от идеи;
• планови мисловни карти – изграждане на планове и структуриране 

на стъпки, процеси, моменти.
Според броя на участниците в изграждането им биват:
• индивидуални;
• групови.
Според използваните материали биват:
• рисувани;
• апликирани;
• моделирани;
• смесени – най-добрият вариант да се провокират потенциалните въз-

можности на човешката креативност е да не се ограничават средства-
та, чрез които се изобразява мисловната карта;

• компютърно създадени – такива могат да се генерират чрез специа-
лен софтуер. Някои примери са: MindManager; VisualMind; FreeMind; 
МindМeister и др.

Според етапа на образование и в зависимост от житейския етап на 
развитие:

• мисловни карти в начален етап;
• мисловни карти в прогимназиален етап;
• мисловни карти в гимназиална степен;
• мисловни карти в университетското обучение – съществуват практи-

ки и в българските висши училище като например опита на Николин-
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ка Атанасова от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“[2], 
която определя използването на мисловните карти като иновация в 
обучението на студентите. В преподавателската ми дейност към Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски“,по учебната дисци-
плина „Практически упражнения по дидактика на българския език и 
литература“, също прилагам тази технология със студенти от специ-
алност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовна и 
задочна форма на обучение;

• мисловни карти за професионално развитие – различни източници[4]
[22][23] посочват възможността за използването им при планиране 
на изказвания, презентации, описание на проекти, заседания, изна-
сяне на доклади, мениджмънт (счетоводство, управление на времето, 
маркетинг и др.) и подобни;

• мисловни карти за личностно развитие[4] – самоанализ, решаване на 
междуличностни проблеми, водене на дневник и др.

Разликата между тези видове е в съобразяването с възрастовите осо-
бености и индивидуалните способности – за всеки един от тях се предпола-
га надграждаща разлика в: мотивацията за извършването на тази дейност; 
инструкциите и насоките, които се поддават; етапите, през които преминава 
създаването на картите; степента на супервизия, разбирана в широкия сми-
съл на понятието, от страна на преподавателя (при наличие на такава роля); 
критериите, по които се оценяват завършените карти и/или критериите, по 
които се изгражда рефлексията.

Според приложението в образованиетобиват:
• мисловни карти, използвани от учителя/преподавателя – Здравка Ко-

стова и Благовеста Радойновска посочват, че проведен от тях експе-
римент показва, че „учениците усвояват учебното съдържание по-до-
бре, когато учителят го изяснява чрез конструиране на интелектуална 
карта“ [19, 42].

• мисловни карти, използвани от обучаващите се, в ученето;
• мисловни карти като резултат от субект-субектното взаимодействие 

учител –ученик/ученици.
Според образователния акцент биват:
• мисловни карти в обучението;
• мисловни карти във възпитанието – например при решаване на меж-

дуличностни проблеми в класа[4].
Тъй като към дадения момент не съществува класификация на мислов-

ните карти в системата на културно-образователната област „Български език 
и литература“ в рамките на начален етап, считам за необходимо изграждане-
то ѝ. По този начин ясно ще се отличат потенциалните възможности за внед-
ряването на този метод и технология, което ще допринесе за по-широката им 
употреба в практиката и възползването от множеството регистрирани пол-
зиот използването им в сферата на образованието [2][4][12][15][16][19][25]. 
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Комплексният характер на учебния предмет „Български език и литера-

тура“ в началните класове е посочен в учебните програми [30][31][32][33]. „В 
центъра на двете предметни области са комуникативноречевите умения, чрез 
които се гарантира практическата насоченост на обучението „[30, 1]. Ако въз-
приемем този акцент, то тогава структурата на учебния предмет „Български 
език и литература“ в началните класове би следвала да бъде различна от пред-
ставената в споменатите нормативни документи. Чрез творческото писане, 
чиято основна характеристика е фокусът върху осъзнаване на необходимост-
та от целенасочена комуникация, в действителност ще се гарантира практи-
ческата насоченост на обучението. Друг аргумент в полза на включването на 
обособен раздел на творческото писане е, че педагогическият опит показва 
ясно, че най-трудно за децата е съчиняването. Тук творческото писане би 
се явило като помощен на него раздел. Причината за това е методическият 
подход. Той трябва да се основава на творчеството и на реалната полза от 
комуникацията, а етапността в протичането на урочните единици да бъде с 
имплицитен характер, тоест за учениците съчиняването да добие характер 
на креативна дейност, а не на строго следвана последователност. Тя трябва да 
съществува, но чрез технологиите по творческо писане, на преден план да из-
лязат творчеството, играта и развитието на т.нар. „softskills“. Необходимо е да 
се направи пояснението, че те включват в основата си част от компетенциите, 
определени от Европейския съюз като ключови. 

Предвид гореизложеното, за оптимална структура на учебния предмет 
„Български език и литература“ в 1.– 4. клас, би следвало да се възприеме след-
ната:

Фиг. № 2. Авторово предложение за промяна в структурата  
на учебния предмет "Български език и литература" в начален етап  

на основна образователна степен

От това произтича и микрокласификацията на мисловните карти в рам-
ките на учебния предмет „Български език и литература“ в началните класове:
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Мисловни карти в езиковото обучение:
Ако възприемем установените от Л. Георгиева[11] видове уроци по бъл-

гарски език, то мисловните карти, според вида урок, биват:
• мисловни карти за овладяване на лингвистични знания и формиране 

на умения за прилагането им в речевата практика на учениците;
• мисловни карти за затвърдяване на изученото езиково явление и 

формиране на речеви умения;
• мисловни карти за обобщителен урок;
• мисловни карти за преговор;
• мисловни карти за овладяване на езикови явления от ученици би-

лингви[25].
Мисловни карти в литературното обучение/извънкласното четене: 
• мисловни карти върху едно произведение – като вариант е да се пред-

ставят героите, основните моменти в текста, постъпките на героите 
или да се анализира от гледна точка на идейно-емоционалното съдър-
жание;

• мисловни карти върху група произведения с обща нравствено-етична 
тематика;

• мисловни карти върху група произведения, обединени от сезонно-те-
матичен признак;

• мисловни карти върху група произведения с общ жанр – ако към да-
ден момент са изучени различни произведения от един и същи жанр, 
би могло учителят заедно с децата да изградят подобен тип мисловна 
карта;

• мисловни карти върху група произведения от един автор  – въпре-
ки че основна характеристика на литературното обучение от 1. до 4. 
клас е, че подборът на изучаваните произведенияне е според автора, 
а в центъра е самото литературно произведение, този вид може да се 
прилага в извънкласното четене;

• мисловни карти за планиране и организиране на неурочни форми на 
извънкласно четене – за неурочни форми А. Георгиева посочва[10]: 
читателски конференции; среща с писатели (съответно какви въпро-
си могат децата да зададат към писателя); водене на бележки по про-
четени текстове и др. Този вид мисловни карти може да се прилага в 
работата на преподавателя, тоест той да я конструира с или без помо-
щта на учениците и по нея да управлява процеса. 

Мисловни карти за репродуциране на устна и писмена реч– чрез ми-
словните карти може да се изгради стройна и систематизирана структура на 
основните моменти от текста за преразказване, както и да се систематизира 
речниковата работа – авторови изрази и думи; думи с правописни особено-
сти; имена на места и герои и др. Това би осигурило необходимата схема и на-
гледност на малките ученици, за да се справят по-успешно с преразказването 
на текст.
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Мисловни карти като технология по творческо писане:
• мисловни карти за индивидуално съчиняване на приказка/повество-

вателен текст;
• мисловни карти за колективно съчиняване на приказка/повествова-

телен текст;
• мисловни карти за писане на писмо;
• мисловни карти за съставяне на гатанка – би спомогнало за изграж-

дане на умения за разбиране на иносказателността и използването на 
асоциации. При съставянето на мисловната карта могат да се запис-
ват/изобразяват идеите по всеки един от етапитепри съставяне на га-
танка, представени от Джани Родари в „Граматика на фантазията“;

• мисловни карти за текст–разсъждение;
• мисловни карти за текст-описание – така например Бюзан представя 

технология по творческо писане за описание на себе си [3, 12];
• мисловни карти за изграждане на текст в научен стил – в същност-

та на творческото писане трябва да се включва и т.нар. „creativenon-
fiction“. Самото творческо писане не бива да се разбира само като пи-
сане на художествени текстове, но и като писане на научни текстове 
чрез прилагането на креативен подход;

• мисловни карти за разрешаване на проблемна ситуация и за взимане 
на решения – акцентът е върху развитие на устната свързана реч. 

Мисловната карта като технология по творческо писане би включвала 
следните етапи, определени от Бюзан и модифицирани за целите на училищ-
ното образование. Към етапите би трябвало да се включи и т.нар. авторефле-
ксия:

Вид технология по творческо писане: Мисловни карти за колективно 
съчиняване на приказка/повествователен текст [4]

1. Измисляне на идея – индивидуално измисляне на идея за приказка, 
след което всяка идея се обсъжда и се прави избор.

2. Индивидуална мозъчна атака.
3. Редакция – всеки избира основни структуриращи идеи (сюжет; пер-

сонажи; цветове; картинки; чувства; поуки и др.), които ще са основ-
ните клони на мисловната карта. Изграждане на мисловни карти.

4. Инкубация – почивка, след която се обсъждат изградените мисловни 
карти.

5. Създаване на първата групова мисловна карта.
6. Разказване на приказката  – всички сядат в кръг около мисловната 

карта и всеки разказва по една малка част от нея. Препоръчително е 
да се направи аудиозапис на разказването.

7. Създаване на втора групова мисловна карта – изслушва се записа след 
почивка или се разказва. Прави се нова мисловна карта. Приказките 
се записват с големи букви и по около 10 реда на страница, като всяка 
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срещуположна страница трябва да остане празна, за да може учени-
ците да направят илюстрации към дадения текст. Така може да се по-
лучи колекция от детски приказки в класната стая.

8. Рефлексията/Авторефлексията – може да протече групово обсъжда-
не, ръководено от учителя, по определени показатели и критерии за 
процеса на изграждане на мисловните карти. Вариант е и всяко дете 
да се самооцени по дадената скала (Таблица №1).

UM LetsTeach[34] представят следните показатели и съответните кри-
терии, като на места са нанесени корекции. Примерът представлява основна 
структура, подлежаща на промени в зависимост от спецификата на извърше-
ната дейност:

Таблица №1
ОСНОВНА ИДЕЯ
Основната идея е определена и изобразена в центъра на страницата. 0 1 2 3 4 5
От картинката на основната идея излизат разклонения. 0 1 2 3 4 5
РАЗКЛОНЕНИЯ, „КЛОНИ“
Всички разклонения са обяснени. 0 1 2 3 4 5
Примерите са дадени чрез картинки, цифри и думи. 0 1 2 3 4 5
ОРГАНИЗАЦИЯ
Всички клонки започват по-дебели и постепенно изтъняват. 0 1 2 3 4 5
За всяка клонка са използвани различни цветове. 0 1 2 3 4 5
ГРАМАТИКА И ПРАВОПИС
Спазени са правописните и граматичните правила (уточняват се от учителя спрямо 
изучения материал).
СЪСТАВЕН ТЕКСТ
По този показател учителят определя критерии в зависимост от вида, стила и общия 
характер на текста, продуциран от децата.
КРЕАТИВНОСТ
Използвана е собствена, оригинална идея. 0 1 2 3 4 5
Вложено е въображение. 0 1 2 3 4 5
Картата е изградена чрез рисуване, апликиране и/или моделиране/чрез 
софтуер. 0 1 2 3 4 5

УСИЛИЕ
Мисловната карта изглежда прилежно направена. 0 1 2 3 4 5
Мисловната карта е проверена за грешки. 0 1 2 3 4 5
Общо точки

В посочения илюстративен пример със стойност 0 се означава липса на 
покриване на критерия, а с 5 –цялостно наличие и изпълнение. Ако рефле-
ксията е насочена към колективно изградена мисловна карта, тогава е препо-
ръчително да се включи и показател и критерии за работа в екип.

Мисловни карти в обучението по български език и литература ...



252
Въз основа на направеното проучване на теоретичните източници и на 

педагогическия опит, произтичат следните по-важни изводи:
1. мисловните карти като технология се използват във всички сфери и 

етапи на образование, както и в цялостното развитие на човека;
2. чрез мисловните карти се оказва положително влияние върху кре-

ативността и познавателните способности както на малкия ученик, 
така и на възрастниячовек;

3. богатото разнообразие от видове мисловни карти в културно-обра-
зователната област „Български език и литература“ в начален етап е 
доказателство за големия им практико-приложен потенциал;

4. творческото писане би могло да бъде раздел, подпомагащ обучението 
по съчинение и включващ различни технологии – една от тях са ми-
словните карти;

5. за използването на мисловните карти в практиката посочват много 
източници, като обединяващото между тях е това, че установените 
резултати от приложението им са високи.

В обобщение може да се каже, че мисловните карти са технология, коя-
то е необходимо да бъде включена в ежедневната работа на педагога, както 
и да бъде внедрена в образованието като технология по творческо писане, 
развиваща въображението и потенциалните способности за творчество и 
групово творене.
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КОНТРОЛ И ИНСПЕКТИРАНЕ В БЪЛГАРСКОТО 
УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ  

НА ХІХ ВЕК
Даниела С. Стоянова

CONTROL AND INSPECTION IN THE BULGARIAN 
SCHOOLS DURING THE LAST DECADE  

OF THE 19TH CENTURY
Daniela S. Stoyanova

ABSTRACT: The study presents the legal framework of the Inspectorate as an 
organ of management and control in the Bulgarian education in the last decade 
of the nineteenth century. It analyses the duties, authorities, functions, mandate 
of this body, as reflected in the regulations during the period and the application 
of the requirements reflected in the reports, documents and supervisory bodies. 
KEYWORDS: Principality of Bulgaria, inspectorate, law, legislation, control, de-
centralization, centralization, reports. 

След Съединението на двете области – Източна Румелия и Княжество 
България, развитието на единна държавна училищна система е затруднено от 
бурните исторически събития на периода. Последица от обществено-полити-
ческите трусове е дестабилизирането на образователната система в страната, 
която се изгражда съгласно двата закона от 1885 г. на Рачо Каролев – Закона 
за обществените и частните училища и Закона за окръжните училищни 
инспектори. Това са първите общи закони за обединеното княжество, но те 
не се прилагат веднага в Южна България. 

В основата на издадените просветни закони в Княжество България до 
1890 г. надделяват принципите, заложени в образователната политика на Ма-
рин Дринов и Иван Гюзелев за децентрализация и демократизъм в управле-
нието на училищата. Те се доказват от изборността на управленските орга-
ни – училищни настоятелства, инспекторати, училищни съвети и надзорът 
на държавата (предимно по педагогическите въпроси) в лицето на училищ-
ните инспектори. 
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Нормативна уредба
Инспекторатът в нормативните документи на правителството на Ст. 

Стамболов.
Обединена България е невъзможно да продължи тази насока към де-

централизация, започнала в Княжество България, в условията на неизграде-
ни структури, бедност на общината и цялата държава и липса на подготвени 
управленски кадри. Това налага веднага след Съединението да бъдат взети 
мерки за централизиране управлението на училищната система. Осъществя-
ва се по време на правителството на Ст. Стамболов от Министъра на народ-
ното просвещение Георги Живков. 

Предприети са конкретни действия за централизация на училищната 
инспекция и през декември 1889 г. е обнародван нов Закон за училищните 
инспектори [2], с който инспекцията на всички училища се предоставя на 
държавата, а училищните инспектори стават преки органи на Министер-
ството на народното просвещение и се назначават и уволняват от министъра. 
Правата и задълженията им се уреждат със специален Правилник за училищ-
ните инспектори.

Отговорност на училищния инспектор е училищата под неговия над-
зор да постигат поставената цел на обучение като осъществена организация 
и успех, при спазване изискванията на законите, правилниците и програми-
те. За да знаят в какво състояние са училищата, да познават недостатъци-
те и пропуските и да успяват своевременно да ги отстраняват, училищните 
инспектори трябва редовно да посещават училищата и да осъществяват ре-
визия, която да обхваща „вътрешната и външната уредба“ на училището. 
Наблюдават дисциплината и „нравствеността“ на училището и методиката 
на преподаване. Ревизията приключва със съобщаване на резултатите и да-
ване наставления на училищното настоятелство, на учителите и учениците 
от училищния инспектор, като за по-важните изводи инспекторът изпраща 
рапорт до Министерството. 

Задължение на училищния инспектор е да информира Министерство-
то на просвещението като изпраща своевременно рапорти за всичко кон-
статирано по време на ревизиите, в края на м.септември и Главен рапорт за 
резултатите от осъществената годишната инспекция  – срещани проблеми, 
взети мерки, наложени уволнения, откриване на нови училища, подобрение 
на материалното състояние на училищата, начин на употреба на получените 
помощи, посещения на училищата и на преподавателите и каква дейност са 
развивали училищните настоятелства. Към този отчет прилага изисканите 
статистически сведения.

Оплакванията на учителите се приемат от инспектора, за които той 
също докладва в Министерството на просвещението.

Със Закона и Правилника за училищните инспекторати се утвърж-
дава едностепенен инспекторат, при който училищата се ръководят само от 
окръжните училищни инспектори. Този начин за оказване на контрол и науч-
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но ръководство се запазва до 1899 г. /когато влиза в сила Законът за инспек-
ция на класните и основни училища на министър Иван Вазов/ и се оказва 
положително влияние на опитите за повишаване качеството на българското 
образование и адаптирането му към новите социално-политически задачи.

Принципно различен от предшестващите закони е Законът за народ-
ното просвещение, [1] на Георги Живков от 1891 г. наричан често „Законът 
на Живков“. Той е последният етап от прехода към централизация в областта 
на образователната система в България и първият пълен закон за народното 
просвещение, който обхваща предучилищното, началното, средното и ви-
сшето образование.

Държавата поема грижата да дава голяма част от средствата за издръж-
ка на народните училища и отнема правото на училищните настоятелства да 
назначават и уволняват учителите. Това право се упражнява от Министер-
ството по предложения, направени от училищни инспектори – с централи-
зацията в управлението нараства и значението на училищните инспектори 
като преки органи на изпълнителната власт в областта на образованието. Те 
са вече главни и окръжни, което отразява две нива на инспектиране – нацио-
нално и окръжно. 

Логиката на подреждане и систематизиране на глобалните проблеми в 
този Закон /за разлика от предходните/ е, че са изведени взаимодействията 
на училищните инспектори с другите органи на управление, учители и уче-
ници, а правомощия, задължения и функции има посочени при регламен-
тиране на взаимодействията. 

Законът просъществува 18 години, след което през 1909 г. е приет нов 
Закон за народното просвещение, който отменя Закона на Живков и образо-
вателната структура се организира въз основата на нови вътрешни взаимо-
връзки.

Инспекторатът в нормативните документи на Народно-либералната партия
През декември 1894 г. министър на просвещението става Константин 

Величков /до 1897 г./, който през 1884 г. е директор на народното просвеще-
ние в Източна Румелия. Проявява се като мислещ политик и държавник и 
прави опит за осъществяване на демократично ръководство на образование-
то чрез възстановяване на Висшия учебен съвет. 

През 1895 г. – с Указ №36 от 22 април, е утвърден специален Правилник 
за начина, по който става назначението на учителите и учителките в 
народните общински училища [4]. Както насочва заглавието, Правилникът 
конкретизира в детайли цялостните процедури и ролята на училищния ин-
спектор по назначаване, при напускане и при налагане наказания на учители-
те /въпроси, заложени в Закона за народното просвещение от 1891 г./. 

Новото при разработването на този Правилник е, че в него са напра-
вени препратки към конкретните членове от законите, които пояснява – към 
Закона за народното просвещение от 1891 г. и към Закона за изменение и до-
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пълнение на Закона за народното просвещение от 1894 г. Това е израз на воля-
та за просветния министър да внесе подобрения в постигнатото законодател-
ство, а не да отрече създаденото преди него.

По времето, когато министър на просвещението е Константин Вели-
чков, на 9 ноември 1896 г. е обнародвана и Инструкция за управлението 
и уредбата на основните училища [3]. Тя също конкретизира и изяснява 
въпроси, заложени в Закона за народното просвещение от 1891 г. – свърза-
ни с цялостната вътрешна организация, управление и контрол на основните 
училища. Въпреки че разглежда въпроси, касаещи само вътрешноучилищна-
та организация, в нея има интересни акценти като назначаването на „особен 
главен учител“ и затвърждаването на тенденцията към въвеждане и редовно 
водене на задължителна за училището документация – от учителския бележ-
ник с плановете на уроци до целия вече разработен списък на архив, в който 
са посочени видът на документа и начинът му на попълване. Книгата, в която 
училищният инспектор вписва впечатленията и забележките от посещенията 
си, вече е наречена „Ревизионна книга“.

Изпълнение на нормативните изисквания
През последното десетилетие на ХІХ век са в сила изискванията на 4 

нормативни документа, които взаимно се допълват: Законът за народното 
просвещение от 1891 г. утвърждава въведеното от Правилника за училищни-
те инспектори /1889 г./ разграничаване на органите за училищен надзор на 
преки и непосредствени, но като преки органи посочва вече главни и окръжни 
училищни инспектори, което определя две нива на инспектиране  – нацио-
нално и окръжно. Правилникът за начина, по който става назначението 
на учителите и учителките в народните общински училища от 1895 г., 
и Инструкцията за управлението и уредбата на основните училища от 
1896 г. конкретизират и поставят на нормативна основа въпроси, разгледани, 
но недетайлизирани в Закона за народното просвещение от 1891 г.

Изпълнението на съответните нормативни актове и постигнатото вза-
имодействие между учители и училищни инспектори може да се наблюдава 
от публикуваните рапорти по извършени ревизии, както и по ответните ра-
порти върху самите ревизии.

В сп. „Училищен преглед“ /„Училищен преглед“ е първото научно-ме-
тодическо списание в България, издавано всеки месец от Постоянния уче-
бен комитет при Министерство на народното просвещение в София от ян. 
1896 до юни 1949 г., с прекъсване през 1916-1920 г., заради Първата световна 
война. Публикуваните доклади са на членове на комитета, които участват и 
в редакторския колектив на списанието/ от 1897 г. са публикувани рапорти 
за направени ревизии по препоръки или заповеди, издадени през 1895, 1896 
и 1897 г. от Министъра на народното просвещение. През 1898 г., в сп. „Учи-
тел“ /Педагогическо-обществено списание за учители и възпитатели, стр.793/ 
е публикуван материал от С. Фиалов, озаглавен Рапорти върху ревизиите, 
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направени от членовете на Постоянния Учебен комитет, който критику-
ва рапортите от ревизиите.

Рапорти от проведени ревизии
В изпълнение на Предписание на Министъра на народното просве-

щение от 2.Х.1896 г., С. Н. Лафчиев – подпредседател на Постоянния учебен 
комитет, извършва ревизия на обучението по математика и физика в 9 гим-
назии: мъжки  – Габровска, Търновска, Русенска, Варненска и Пловдивска; 
девически – Търновска, Русенска, Варненска и Пловдивска. Изпраща Рапорт 
[7, с.421], в който казва: „…излагам бележките, които съм имал случай да 
направя както по преподаването и изпитването, тъй и по дисциплината 
и по състоянието и поддържането на учебните пособия по математика и 
физика.“. Рапортът е структуриран в четири части: Преподаване, Изпитване, 
Дисциплина и ред в училищата, Учебни пособия.

В раздел Преподаване е представена работата на преподавателите по 
двата учебни предмета, но са коментирани допуснатите грешки по време на 
преподаването – преминаване към нов учебен материал, без старият да бъде 
усвоен; неразбираемо за учениците преподаване; неспазване на методиката 
и прилагане на грешен методически подход; претоварване на урока с много 
задачи /по математика/; липса на онагледяване. Отделено е внимание вър-
ху значението, обема и начина на задаване и проверка на домашната рабо-
та. Критикувано е отношението на учителите към учебника – от цялостното 
придържане към него без допълнителни обяснения до липсата на такъв. По-
сочени са конкретни примери и за всяка цитирана грешка е давано предло-
жение за по-добър начин на преподаване. Явно е проведеждан разговор със 
съответните учители, защото е добавено мнение за изразено отношение към 
отправените предложения. 

Критична е оценката за учители, които преподават математика като до-
пълнителен учебен предмет: „Преподаването на такива учители повече за-
тъпява учениците, отколкото да ги развива.“. Предложението към Минис-
търа на народното просвещение е това да не се допуска, а когато не може да се 
избегне, да се позволи на директора на училището, под негова отговорност, да 
даде тези часове на учител, който може да постигне поне известен успех. От-
четено е влиянието върху чистотата на езика на учениците от чужденците 
учители, които не владеят добре български език – те „не са си дали и не си 
дават труд“ да го усвоят. 

С по-голямо разбиране е подходено към учителите, които нямат спе-
циална педагогическа подготовка и техните несъзнателни грешки „против 
принципите на обучението“.

Начинът на провеждане на изпитването на учениците също е раз-
гледан критично. Практикува се предимно индивидуалното изпитване, при 
което останалите ученици бездействат и се поставят въпроси, които не про-
веряват дали целият урок е усвоен, още по-малко се „приповтаря минатия 
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материал“. Не се поставят въпроси за практическото приложение на знани-
ята. Към оценяването трябва да се подходи изключително отговорно, а не с 
„крайно пристрастяване“. Учителят не бива да е снизходителен, а в достатъч-
на степен взискателен, задължително да поправя учениците за техните грама-
тически и логически грешки и оценката да се поставя своевременно.

Интересен е коментарът по отношението на вдигането на ръка – „пове-
че от осъдително“. Позицията на проверяващия е, че учениците винаги тряб-
ва да имат готовност за отговор.

Особено критично е отчетено поддържането на дисциплината и реда. 
Посочени са случаи на нарушения, като е добавено, че те могат да бъдат лесно 
отстранени „при една добра воля и желание от страна на г. г. директорите и 
преподавателите“. 

Наказанието на учениците да застанат прави до стената не среща одо-
брението на инспектиращия. Според него тази мярка е крайно нецелесъо-
бразна и постига само физическо наказание, „притъпяване честолюбието на 
учениците“. Още по-отрицателно оценява изгонването на ученик от класната 
стая. Не приема наказание на учениците при закъснение – някои учители не 
ги пускат в час, други ги наказват прави и те предпочитат да не влизат, а чес-
то бедните ученици закъсняват, защото нямат часовник вкъщи. Препоръчва 
учениците да не се наказват „безразборното“, а само когато закъсненията за-
почват да се повтарят.

Остро са коментирани, като поява на недостатък за домашно възпи-
тание, случаите на неизпълнение изискванията на §90 от Инструкцията за 
управлението и уредбата на основните училища [3], който указва, че учени-
кът е длъжен „всякога когато срещне учител да го поздравява с приличната 
почест“. Освен това от учениците трябва да се изисква да се обличат прилеж-
но, което води до факта, че и самите директори трябва да се отличават със 
своята акуратност.

Препоръчано е вземането на бързи и сериозни мерки за справяне с дис-
циплината в междучасията. При отсъствието на учител, директорът трябва 
своевременно да е информиран, както и да изисква от учителите да не закъс-
няват за началото на часовете.

Като недостатъци са оценени неправилното подреждане на столовете 
спрямо светлината, както и лошото поддържане на училищното обзавеждане.

По отношение на учебните пособия, е посочено, че в някои училища 
има ред и чистота, в други – не. Не всички училища имат работилница /хра-
нилище/ към кабинетите по физика и не всички са добре оборудвани, в пове-
чето се преподава в класните стаи и учителят е принуден да пренася уредите. 
По-лошо е положението с оборудването по аритметика и геометрия – някъде 
изобщо липсва такова.

Рапортът приключва с коментар на ревизора, че е отчел регистрира-
ните недостатъци и слабости, но неговото общо впечатление е добро – „гра-
мадното болшинство“ от преподавателите по математика и физика са добри 
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учители и постигат добри резултати. Препоръчва директорите да задължат 
преподавателите от една и съща специалност да се посещават взаимно, да 
„държат образцови уроци и да водят педагогически конференции по методи-
ката на преподаваните от тях предмети“.

Съгласно Предписание от 27.Х.1896 г., Т. Бенев инспектира непълните 
средни учебни заведения в Пазарджик, Панагюрище, Копривщица, Ямбол, 
Сливен, Котел и Бургас и пише Рапорт по ревизията на класни училища в 
Южна България [5, с.320]. В него представя своите „забележки по обучението 
и въобще върху хода на тези училища“. Общият извод е, че училищата, въпре-
ки че не са били под непосредствения контрол на Министерството, не са „ос-
танали назад“ от държавните класни училища, а подготовката на учителите 
е съобразно съвременните изисквания на педагогиката. Констатираните не-
достатъци при обучението, преподаването и поддържането на дисциплината 
и управлението са отразени в рапорта, дадени са примери, както и предложе-
ния за преодоляването им.

Общата критика на ревизора към учителите е, че по време на часовете 
не успяват да ангажират всички ученици, още повече, когато се разхождат в 
класната стая и разсейват учениците. Мнозина не обръщат достатъчно вни-
мание на „саморазвитието на ученика“, преподават по учебника и изискват 
наизустяване на информацията или преподават формално и схематично. По 
отношение структурата на урока – в началото на часа изпитванията да се осъ-
ществяват като учителят оставя ученика да говори и не му подсказва /случа-
ите са най-вече по математика/ и вниманието му да е ангажирано с всички 
ученици. В края на часа препоръчва осъществяването на обратна връзка. 

Освен тези общи забележки, рапортът съдържа подробна информация 
за начина на преподаване по учебни предмети. Закон Божи – в І и ІІ клас се 
съобщават само исторически факти, а в ІІІ клас богослужението се учи по 
„догматически учебен път“. Български език се преподава по учебника моно-
логично и догматично, без практически задачи. Писмените упражнения са 
формално изпълнени диктовки. По аритметика е отчетена липса на знания, 
които са в основата на новия учебен материал. Обучението по геометрия се 
провежда по „монологическа и евристическа“ учебна форма, не се прави пре-
говор на стари знания. История се преподава „биографически по синтетиче-
ския учебен път и монологична учебна форма“, като учителят разказва урока 
от учебника, без да дава аналогични примери. За преподаването на география 
е отправено задължително изискването за ползването на карти и глабус. По 
естествознание обучението по естествена история се води по „индуктивен 
учебен път“ – учениците възприемат знанията по описанията на учителите, 
защото в училищата липсват експонати. В повечето училища има малки сбир-
ки от влечуги, бръмбари, пеперуди и минерали, „купени от странство, а не 
събрани от околността“. По физика и химия, където има учебни пособия, 
преподането е по индуктивен учебен път, но учителите не оставят учениците 
самостоятелно да извършват опитите. По химия почти липсват учебни посо-
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бия. Рисуване се преподава не в кабинети, а в класните стаи предимно от учи-
тели, които не са специалисти. Обучението по пеене е механично, а по ръкоде-
лие – единично, защото ученичките сами си носят материалите. Гимнастика 
се преподава в коридорите на училищата или на училищния двор. Липсват 
гимнастически уреди, каквито има в повечето държавни учебни заведения.

Както С. Лафчиев, така и Т. Бенев критикува дисциплината в училище. 
Препоръчва директорите да осигуряват заместници на отсъстващите учите-
ли, а от дежурните ученици да се изисква отговорност. Прави пълно описа-
ние на училищните сгради, които са предимно приспособени постройки, а 
класните стаи не са обзаведени според изискванията. 

Инспектирана е и работата на директорите. Отчетени са пропуските при 
водене на училищната документация и при проведени посещения на учители.

В изпълнение на заповеди от 15.ХІІ.1895 г., от 23.ІІ.1896 г. и други запо-
веди от 1896 и 1897 г., Стоян Заимов прави ревизия на държавните средни, 
окръжни и общински класни училища, за която изпраща Рапорт до Минис-
търа на народното просвещение [6, кн. ХІ, с.1254; кн. ХІІ, с.1394]. Посочва 
предмета на ревизията, който е в съответствие с нормативните изисквания – 
ревизията обхваща цялостната организация в училищата и провеждане на 
урочната дейност. Както изискват Законът [2], и Правилникът за училищ-
ните инспектори от 1889 г. и Законът за народното просвещение от 1891 г.
[1], инспекторът е наблюдавал дисциплината и „нравствеността на учили-
щето“ и методиката на преподаване.

Ревизията е обща – по всички учебни предмети във всички класове и 
при всички преподаватели. Начинът на провеждане е описан подробно. Осъ-
ществените посещения са по веднъж или два пъти, съвместно с директора на 
училището при всеки преподавател. Всяко от тях е последвано от коментар – 
„реферат“, на урока, отново в присъствието на директора. След личните и 
единични реферати са провеждани „групови конференции“ с преподавателите 
на „еднородни“ учебни предмети, като във вид на беседа са посочени общите 
за учителите недостатъци. Училищната ревизия приключва с „обща конфе-
ренция“, на която са извеждани общите недостатъци на обучението в учили-
щето и са разисквани въпроси от общ педагогически характер – отново в из-
пълнение изискванията на нормативните документи. В рапорта са изнесени 
общи за училището недостатъци, систематизирани в няколко раздела.

І. Недостатъци по прилагане принципите на обучението: да се обучава 
естествено, възпитателно, нагледно, образователно, в единство между учеб-
ните предмети, елементарно иприспособително.

Тук, освен че са посочени принципите, коментирани са начините на 
прилагането им и допуснатите нарушения, с конкретни примери от наблю-
даваните уроци.

ІІ. Учебни пътища
За проверяващия естествените учебни пътища са психологическите и 

логическите закони и той им отдава голямо значение. Коментира, че само-
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то изкуство на преподаване се състои в това, преподавателят да съумее да 
поднесе учебния материал така, че знанията да се усвоят лесно от учениците. 
Това е наречено „предметна леснина“ и точно тя се постига чрез помощта на 
така наречените „учебни пътища“: „догматически, генетически, индуктивен, 
дедуктивен, аналитически, синтетически, прогресивен и регресивен“. Избо-
рът зависи от естеството на учебния предмет, като се съобразят и особено-
стите на учениците. Коментирани са специфичните особености на всеки един 
от тях, начините им на приложение и допусканите грешки [6, с.1254].

ІІІ. Учебни работи.
Към тях принадлежат: „сравнение, изпитване, представяне, разказва-

не, показване, повторение, упражнение, описание, доказване, разяснение“. За 
всяко са разяснени същността, изкуството на прилагане и резултативност-
та. Отново е коментирано как би трябвало да се прилагат и какви грешки са 
наблюдавани. 

Към този раздел е включено „Преподаването на уроци по план“. Из-
искването за планиране на уроците от учителите е поставено в Инструкция 
за управлението и уредбата на основните училища от 1896 г. [3]. Инспек-
тиращият напомня, че всяка методична единица би трябвало да се разрабо-
ти по план, съобразно учебния предмет и възможностите на учениците. Да 
съдържа структурата на урока, обем на новия учебен материал и конкретни 
задачи  – характеристиката отразява същността на един синкретичен урок. 
Подробно е описано как учителите спазват тези изисквания и какви мерки би 
трябвало да се предприемат от страна на Министерството на просвещението, 
за да се спазват нормативните изисквания. 

В следваща точка от раздела са отчетени: „учебни пособия, местни сбир-
ки, екскурзии и ученически разходки“ – организиране и провеждане по учи-
лища. Самите училища са разграничени на вече ревизирани и неревизирани.

Отделно са коментирани: „помещения, училищни дворове и градини, 
училищна прислуга, училищна покъщнина, чистота и дисциплина“, отново 
по ревизирани вече или неревизирани училища. Във връзка с дисциплината 
инспектиращият информира за предложение на учителите на почти всички 
конференции  – да бъдат назначени „специални надзиратели  – възпитате-
ли“. Самият той не споделя, че такава мярка би била полезна, а по-скоро би 
навредила. Според него само обучаващият има необходимия авторитет пред 
учениците и може да възпитава.

ІV. Учителски персонал и учителски съвети
Работата на учителите, и самите те, са разграничени систематизирано 

по няколко признака. 1. По „знание“ ревизираните преподаватели са класи-
фицирани в три групи: учители, които са „над учебника“ – малцинство; „на-
равно с учебника“ – мнозинство и „под учебника“ – рядко срещани. 2. Препо-
давателите са разделени на четири групи съобразно тяхната „педагогическа 
подготовка“: малцинство са тези, които имат и работят според дидактико-
методическите изисквания; рядко срещани са без специална педагогическа 
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подготовка, но имат желание и чрез самоподготовка постигат уменията да 
преподават според съвременните педагогически изисквания; тези, които ня-
мат и учат децата както те самите са били учени, са догматиците и голямо 
мнозинство са преподаватели, които „пазят традициите на старата шко-
ла“. 3. Съобразно „духа на обучението“ – мнозина от преподавателите са от-
дадени на работата си, но мнозина са и тези, които изпълняват задължени-
ята си като чиновници. 4. Според техния „тон и маниер“ на работа рядко са 
срещани преподаватели, които имат“менторски такт и тон“. Коментарът 
на проверяващия е, че „менторството в повечето случаи е заменено от те-
мерутство“. 5. Дисциплината на преподавателите също не е една и съща и 
мнозинството от директорите имат оплаквания в това отношение.

Основната критика към учителските съвети е, че те не разглеждат педа-
гогически въпроси, а най-често прилагането на дисциплинарния правилник. 
Не би трябвало да влизат в ролята на „дисциплинарно-изправителни инсти-
тути“, а да се реформират в „педагогическо съвещателно тяло“. 

V. Предложения – в заключение на рапорта. Тук инспектиращият в от-
делни точки извежда всички срещани проблеми и дава мотивирано своите 
предложения за преодоляването им. [6, с.1394].

Разгледаните рапорти за осъществени ревизии са по заповед на Минис-
търа на народното просвещение, но и трите са с различен обхват – гимнази-
алното обучението по математика и физика, обучението в класни училища и 
обща ревизия на държавни средни, окръжни и общински класни училища. 
Показани са три различни гледни точки на инспектиране, но и в трите рапор-
та е отразена професионалната подготовка на инспекторите и съблюдаването 
на нормативните документи. Коментарите, въпреки и предимно критични, 
са насочени към даване насоки за преодоляване на пропуските за постигане 
целите на обучение. 

Рапорти върху ревизиите
Своеобразен диалог с инспекторите осъществява С. Фиалов, който от 

страниците на педагогическо-общественото списание за учители и възпита-
тели „Учител“ критично коментира публикуваните рапорти в свой материал, 
наречен Рапорти върху ревизиите, направени от членовете на Постоян-
ния Учебен комитет [3, с.793]. 

В началото на материала авторът описва своята гледна точка по отно-
шение на това как трябва да се провежда една ревизия и какво трябва да съ-
държа рапортът на инспектора. Според него, инспекторът трябва да има план 
за ревизията /за което няма доказателства дали проверяващите са имали или 
не/ и изписва точките по този план. Допълва, че „ревизорът трябва да изпъл-
нява длъжността си сериозно и самоотвержено“, за да има полза от ревизия-
та. Освен педагогически знания за учебното дело трябва да притежава и пе-
дагогически такт. В тази насока са направените коментари по публикуваните 
рапорти.
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За ревизията на обучението по математика и физика Н. Лафчиев е кри-

тикуван, че самата ревизия е едностранна. Неговите коментари и препоръки 
по отношение методиката на преподаване са възприети като намеса в рабо-
тата на учителите, от което единствен резултат е, че страда авторитетът на 
учителите. 

Ревизията на Т. Бенев на класните училища в Южна България е опре-
делена като повърхностна. Отчитането на успеха на училищата въз основа на 
знанията на учениците е определено като даване предимство на материално-
то пред формалното образование. Основното противоречие е предизвикано 
от поставеното изискване за редовно водене на училищната документация. 
Според С. Фиалов, „не това ще надигне училищата на нужната висота“.

За общата ревизия на държавните средни, окръжни и общински класни 
училища от С. Заимов е обобщено, че тя едва ли е постигнала добър резултат, 
защото е обезсърчила много учители и е довела до вреда на учебното дело. 
Самият рапорт е коментиран от гледна точка на допуснати несъответствия, 
но има посочени и добри страни. 

Отправената критика към всички ревизиращи е, че не би трябвало да 
черпят информация само от дидактиката, а да се запознаят с ръководства за 
начина на провеждане на училищна ревизия, което е и провокирало С. Фи-
алов да коментира рапортите от проведените ревизии. Основното противо-
речие между проведените ревизии и изискванията на препоръчаната от него 
научна литература е, че инспекторите трябва да предупреждават за предсто-
ящите ревизии. Не може да се говори за нарушение от страна на ревизира-
щите, защото такова изискване не е посочено в нормативните документи. 
Всички други изисквания, които авторът цитира, преповтарят нормативните 
изисквания и критиките към инспекторите, всъщност са в посока на това, че 
те ги изпълняват.

* * *
В годините след Освобождението на България историческата действи-

телност налага неотложно въвеждането на единни изисквания и процес на 
централизация на образователното дело. Това е процес, който в историята 
на българското образование през годините се интерпретира нееднознознач-
но в двете крайности – на негативизма и позитивизма. През разглежданите 
години, управляващите достигнат до извода за въвеждане на единни изиск-
вания за всички училища. Министърът на просвещението и неговият екип 
създават нормативните документи, чрез които се стремят да посочат пъти-
щата за постигане на качествено образование в цялата страна. Естествено е 
да бъде проследено спазването на тези изисквания, с което са ангажирани 
инспекторите. Те самите невинаги са разбирани и невинаги действията им, 
дори и толерантни, са приемани за добронамерени. В цитираните доклади 
е видно, че и тримата инспектори са изключително образовани и запознати 
в детайли с изискванията на работата, която трябва да извършат. И тримата 
отделят достатъчно време, обстойно пишат изискваните от тях доклади и не 
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само посочват пропуските, но и дават мотивирани и градивни препоръки. Не 
може да не се оцени явният професионализъм, постигнат едва 20 години след 
Освобождението – време, в което няма образци, примери и споделен опит и 
проверяващите прокарват сами своя път. Фактът, че тези доклади са публи-
кувани на страниците на списанието, издавано от Министерството на народ-
ното просвещение, говори за стремежа на Министерството за постигане на 
прозрачност. 
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РАЗВИВАЩИ ФУНКЦИИ НА КУКЛОТЕРАПИЯТА  
ПРИ ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

Данка Щерева-Николова

DEVELOPING FUNCTIONS OF PUPPET THERAPY  
ON CHILDRENWITH MENTAL RETARDATION

Danka Shtereva-Nikolova

ABSTRACT: The article emphasizes on the specifics of a not very common ther-
apy for working with mentally handicapped children – Puppet therapy. There is 
a comparison between alternative standpoints of researchers. The experimental 
Puppet therapy work and exercises with children from 3rd Special School – Sofia 
is described. Based on the work conducted, conclusions are taken into account 
and the main trends in the development of Puppet therapy are outlined.
KEYWORDS: therapy, puppet therapy, special education, mental retardation.

През 2008 година на 14-тото издание на Международния куклен фес-
тивал „Златния делфин“ във Варна бяхме свидетели на два уъркшопа по кук-
лотерапия, в който участваха актьори, психолози, социални работници и пе-
дагози. На това събитие г-жа Мадлен Лион – президент на Международната 
асоциация „Кукли и терапия“ (Франция), изказа своето удовлетворение от 
това, че терапията с кукли се прилага с успех във все повече страни в Европа. 
Тя подчерта, че „…куклите имат своето място в специалните училища, здрав-
ните заведения, социалните домове и неправителствените асоциации и сдру-
жения, свързани с дейност, насочена към деца с различни проблеми. Като 
основни задачи на куклотерапията г-жа М. Лион посочи: „разрешаването на 
конфликти; намаляване на агресията между децата; развиване на сръчност и 
въображение; подпомагане процеса на тяхната социализация в обществото.

В настоящата статия ще се опитам да направя кратка характеристи-
ка на различните схващанияза същността и задачите на терапията с 
кукли.

В руската научна литература на куклотерапията обръщат внимание в 
своята книга психолозите – И. Я. Медведева и Т. Л. Шишова [6]. Възникване-
то на този вид терапия авторите свързват с особеностите и спецификата на 
психодрамата.
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Те експериментират с кукли при работа с деца с увреждания (УИ и с не-

врози). Медведева и Шишова разглеждат куклотерапията като самостоятелен 
клон на психодрамата и създават своя методика, т. нар. „психоелевация“. Дра-
матичната психоелевация представлява комплексно въздействие върху деца-
та с увреждания – УИ и неврози чрез разиграване на куклени етюди, игри и 
специално зададени ситуации. Един от основните принципи на методиката 
не е лекуване на отделен симптом или техен комплекс, а опит да се надникне 
в душата на детето и да се разбере какво предизвиква симптоми на страх, не-
сигурност, гняв и т.н. Това авторите наричат намиране на „патологичната до-
минанта“. Работата се състои от два етапа: 1) изработване на кукли; 2) поста-
новка на лечебния спектакъл, в който участват изработените от децата кукли.

Според експериментаторския екип (И. Медведева и Т. Шишова) тази ме-
тодика напомня психодрамата „само според формалните признаци – използ-
ването на театрални средства“. От друга страна, различието в техния метод е 
в това, че докато психодрамата използва психоанализа, то авторите не смятат 
за необходимо да правят обсъждане и анализ с терапевтираните деца [6, с. 10].

Друго становище относно куклотерапията изразява Х.Дж.Джинот 
„куклотерапията можем да съотнесем към игротерапията.

Играейки, детето използва играчки, в това число и кукли. С помощта 
им децата разиграват различни ситуации от семейния живот и могат да из-
разят свои често негативни чувства. Популярно средство в психотерапията 
е игра на куклен театър. „Тя представлява за децата безопасни канали за ко-
муникация“ – пише Х. Дж. Джинот [3, с. 7]. Поради това куклотерапията се 
възприема понякога като „лечение чрез театър“, „корекция на поведението 
чрез куклен театър“. Голяма част от психолозите, които отнасят куклотерапи-
ята към игротерапията, отбелязват една особеност: обикновено се използват 
готови кукли, а не направени не от клиента. По този начин акцентът се слага 
върху играта, върху манипулацията чрез кукла, а не върху самата изработка 
на куклата.

За ефективност на терапевтичното въздействие с кукли Х.Дж.Джинот 
смята, че можем да говорим в следните случаи:

– При труден контакт в общуването – детето може да използва куклата 
като обект, чрез който да осъществи контакт с околните.

– Постигане на катарзис  – проиграването и изговарянето на глас на 
спотаените проблеми чрез действието с куклата.

– Постигане на сублимация (механизъм на психологическа защита). В 
контекста на този термин бихме могли да отбележим, че действието с 
кукли отнема нервното напрежение и намалява агресията.

Петър Щайнман [7] е немски психолог, който използва своята практика 
терапевтични техники с кукли. Според него съществуват два компонента на 
въздействие при манипулацията с кукли.

1. Ексхибионистичен компонент – хора със задръжки, с говорни дефекти 
и болна психика играейки сами, пренасят своята личност върху тази на куклата.

Данка Щерева-Николова
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2. Компонент, свързан с болезнено психическо състояние – куклата е 

заместител на собствените затруднения. В диалога на детето или възрастния 
със самия себе си, тя го освобождава от спазми и агресии. Куклата не е сред-
ство за изобразяване и външно представяне на самия себе си, а повод за изя-
сняване на собствените проблеми [7, с. 70].

Целите и основните задачи на куклотерапията са формулирани в разра-
ботката на Лариса Гребенщикова в „Основи на куклотерапията“ [1]:

Развитие на комуникативните умения; развитие на груба и фина мото-
рика на ръката; разрешаване на вътрешен конфликт; развитие на речта; коре-
кция на отношенията в семейството.

Ще се опитам да опиша накратко реализирането на терапевтична-
та работа чрез импровизирани кукли в 3то Помощно училище – „Едуард 
Сеген“, гр. София. Веднага ще отбележа, че използването на куклата в образо-
вателния процес на специалните училища не е широко разпространена прак-
тика. Именно това беше предизвикателството към студентите от специалност 
„Специална педагогика“ и учителите от споменатото училище (да се акценти-
ра върху една по-различна техника и да се установи въздействието и върху 
деца с умствена изостаналост).

Етапи на работа:
В началния етап направихме диагностика на класа – 3-ти клас с учител 

Мая Вълчева:
В.С. – Тежка степен на умствена изостаналост + Синдром на Ангелман
Ж.А – Лека степен на умствена изостаналост
Д.К. – Умерена степен на умствена изостаналост
Ц.М. – Умерена степен на умствена изостаналост + Синдром на Ангелман
Р.Р. – Аутизъм + тежка степен на умствена изостаналост
А.Д. – Аутизъм + лека степен на умствена изостаналост
Д.Т. – Умерена степен на умствена изостаналост
М.Т. – Умерена степен на умствена изостаналост
Като общ статус трябва да отбележим, че децата са с големи обучителни 

трудности, ниска степен на концентрация на вниманието и проява на агресия 
между някои деца. Целта на работата беше чрез прилаганите техниките на 
куклотерапия да се опитаме да установим ефективността на този вид неспе-
цифична дейност. В основния етап включихме изработването на импровизи-
рани кукли от дунапрен (домакински гъби), прежда, копчета, найлонови тор-
бички, медицински ръкавици, текстилен материал. От изброените материали 
те изработваха импровизирани кукли – човешки лица от домакинските гъби; 
чрез надуване на ръкавиците и композирането им – извънземни същества; 
чрез прегъване на найлонови торби – морски обитатели и др. Процесът на 
работа продължи в периода от 2014 г. до началото на 2016 г. Със студентите бе 
направен анализ върху работата на всяко дете по следните параметри:

– Развиване моториката на ръката
– Умение за работа с дадените материали + лепило и ножица 
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– Находчивост при композиране на отделните елементи за създаване на 

куклен образ
– Спазване инструкциите на педагога
– Концентрация на вниманието
За всяко дете бе изработена диагностична карта по тези параметри с 

отчитане на степен на успеваемост (слаба, средна, висока). Специфичната 
работа, дискусията след всяко занимание и анализът върху терапевтичните 
функции на куклата при деца с умствена недостатъчност изискваше продъл-
жителен период от време, но на базата на този експеримент могат да се напра-
вят някои изводи:

1. Терапевтичната работа с кукли при деца с различна степен на ум-
ствена изостаналост като цяло води до различна степен на подобряване на 
параметрите  – внимание, наблюдателност, развиване на фината моторика, 
проява на елементарно въображение. Безспорен факт е, че затова е необхо-
дим по-дълъг период на работа с учениците и постигане на ефективност от 
тази специфична дейност. 

2. Дозировката на терапевтичното занятие с кукли трябва добре да се 
преценява и тя не бива да бъде повече от 10-15 минути (по наши наблюдения).

3. Проявеният интерес към терапевтичните техники с кукли води до 
идеята за разширяване и застъпване в учебните програми на помощните учи-
лища на такъв вид специфични терапевтични техники (това от своя страна 
води до необходимост от добре обучени в тази насока педагози).

4. Специфичната работа стимулира студентите в търсенето и намира-
нето на теоретични материали в областта на куклотерапията и разработване 
на реферати по нея,

5. От практическата работа студентите от специалност „Специална пе-
дагогика“ разбраха, че е необходимо търпение, внимание и толерантност към 
възпитаниците в конкретното училище и индивидуален подход към всяко 
едно от децата.

Проекции на куклотерапията
Все повече сдружения, асоциации и културни институции включват в 

дейността си куклотерапията. Тук ще посоча активното участие на Куклен 
театър – гр. Варна. През периода 2007 – 2009 г., повече от 350 деца и младежи 
на възраст от 5 до 25 години се включват в работилницата за театрани кукли, 
като сред тях са групи от СОУ за Деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишма-
нов“, Дом „Гаврош“, Център за психично здраве. През април 2008 г. в Куклен 
театър Варна се сфоримра сдружение с нестопанска цел „Асоциация за кукло-
терапия“. То си поставя за цел популяризирането и реализирането на идеята 
за използване на куклата по време на лечебно-възпитателния процес. Това се 
осъществява със сътрудничеството на Международната асоциация „Кукли и 
терапия“ и други подобни организации. Куклен театър  – Варна, подпомага 
и дейността на Центъра за психично здраве и по-конкретно на куклено-теа-
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тралното студио към метадоновата програма. Зависимите младежи изработ-
ват кукли и разиграват кратки миниатюри с тях.

Бих посочила и активността на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в популяризи-
рането на куклотерапията. Тук е създадена и работи магистърска програма за 
терапия с кукли.
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ПОЕТИЧЕСКАТА ЕКЗИСТЕНЦИЯ НА ДЕТСТВОТО. 
МИНИАТЮРИ „ШУМЕН“ НА ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

Дарина Г. Василева

POETIC EXISTENCE OF CHILDHOOD.  
MINIATURES „SHUMEN“ BY PANCHO VLADIGEROV

Darina G. Vasileva

ABSTRACT: The article is devoted to the role of archetype for the inclusion of 
children to national musical heritage. Basis of the analysis are piano miniatures 
op. 29 „Shumen“ by Pancho Vladigerov.
KEYWORDS: Miniature, Childhood, Archetype, Musical Genre, Poetic Analysis.

Изследването е финансирано по проект № РД  – 08-134/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Съвременната концепция за детството осмисля света на детето по нов 
начин – като културно-педагогическо явление. В контекста на хуманистич-
ното образование се формират нови подходи към феномена „детство“ като 
ценност на културата. Културологичната концепция на практика означава 
образование и възпитание, личностно ориентирани, културосъобразни. Това 
предполага съсредоточаване на всички компоненти на образованието и въз-
питанието към културата и към човека като неин съзидател и субект с потен-
циал за културно саморазвитие.

Най-големи възможности в тази насока разкрива творческата дейност, 
в основата на която са въображението и фантазията. Подобна концепция оба-
че би била неприложима без особеното внимание към сферата на изкуството.

* * *
Проекцията на тази проблематика върху материал от художественото 

творчество открива специфичен модус за интерпретация, на който обръща 
внимание Г. Башлар: „В нашите мечтания отправени към детството, отбеляз-
ва философът, всички архетипи, които свързват човека със света, които до-
принасят за поетическия сговор между човек и вселена, всички тези архетипи 
са по някакъв начин съживени.“ Авторът обръща внимание върху понятието 
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поетически сговор на архетипите, за да покаже, че поезията е синтезираща 
сила за човешката екзистенция. „Ако думата „анализ“ трябва да има смисъл, 
когато става въпрос за детството, нужно е да се подчертае, че по-добре се ана-
лизира едно детство чрез стихове, отколкото чрез спомени; чрез мечтания, 
отколкото с помощта на факти. Има смисъл […] да се говори за поетически 
анализ на човека“ [2: 121].

Евристичният заряд на тази идея би могъл да бъде откроен още по-от-
четливо, ако се опитаме да възприемем понятието „поетически анализ“ въз-
можно най-широко – като равнозначно на художествен анализ. Основание за 
подобен ракурс дава не само и не толкова органичната връзка между поезия 
и музика. Само по себе си музикалното интониране представлява модел на 
художествено интониране в най-широк смисъл. Художественото интониране 
е предпоставка за интегративно взаимодействие между различните видове 
изкуства, а като всеобща и универсална закономерност в развитието на худо-
жествената култура – в частност на изкуството – и като тип художествено ми-
слене интегративността е същинската основа за поетически анализ на човека.

По-интересното е защо, когато става дума за подобен анализ, се обръ-
щаме към детството?

Дали незаменимата стойност на заложения в него принцип на дълбин-
ния живот, винаги свързан с възможност за подхващане отново, не го пре-
връща в най-естествено начало за поетически анализ на човека? Дали сама-
та възможност за подхващане отново не потвърждава „перманентността на 
едно ядро на детството в човешката душа, едно неподвижно, но вечно живо 
детство, вън от историята, скрито за другите, дегизирано като история, кога-
то бива разказвано, но лишено от реално съществуване, освен в миговете на 
озарение – другояче казано, в миговете на своята поетическа екзистенция“ [2: 
95]. И какво е отражението на тази проблематика върху една отделно взета 
художествена творба от вида изкуство с най-абстрактно съхранената сетив-
ност на художествения образ – музиката?

Да вземем за пример клавирни миниатюри „Шумен“ на Панчо Владигеров.
Цикъл от шест пиеси – „Приспивна“, „Свиреща кутийка“, „Селски танц“, 

„Песен“, „Хумореска“ и „Ръченица“  – миниатюри „Шумен“, оп. 29, са изгра-
дени на ярка жанрова основа. Само по себе си това предполага специално 
внимание предвид по-особеното значение на понятието „жанр“ в музиката, 
обусловено от самата специфика на музикалния художествен образ. Стоящ 
като че ли на границата на категориите „съдържание“ и „форма“, жанрът е 
онзи мост между обективното съдържание на художествената творба, осно-
вано на комплекс от изразни средства, и безкрайното многообразие от кон-
кретни художествени въплъщения, плод на творческа инвенция на автор, на 
изпълнител, на възприемащ. И макар първични жанрове – песен и танц, да 
са основа на миниатюри „Шумен“, уникалността и съвършенството на тази 
творба получават своя истински завършек в онова изящество, в онази интим-
ност и вглъбеност, характерни най-вече за камерния жанр.

Поетическата екзистенция на детството. Миниатюри „Шумен“ на Панчо Владигеров
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В търсене на съкровената и конкретна същност, определяща особена-

та стойност на образите, свързани със защитения вътрешен свят на човека, 
феноменологичното изследване откроява дома като отделни образи и като 
съвкупност от образи. Домът е „първият свят на човешкото същество. Преди 
да бъде „захвърлен в света“, както твърди прибързаната метафизика, човекът 
е бил положен в люлката на къщата“ [1:43]. Няма нещо по-въздействащо от 
люлчината песен, което да насочва към дълбоката реалност на нашата при-
вързаност към това единствено място, където защитен и закрилян започва 
човешкият живот. Лиричната народна песен „Брала мома ружа цвете“, върху 
която се гради „Приспивна“ – първата пиеса от цикъла, е онзи стимул, под 
чието въздействие оживяват, неподвластни на времето, архетипите на бащи-
ните и майчините сили. Споменатата народна песен е звучала често в дома 
на композитора, изпълнявана от неговия баща, отбелязват биографите. Ала 
отношението между музикалния художествен образ в „Приспивна“ и първо-
образа на „Брала мома ружа цвете“ не би следвало да се разглежда единствено 
като причинно – отзвук от детството на автора. Новоизграденият образ по 
нов начин импулсира въображението на слушателя. И неговият прочит ум-
ножава богатството от образи на детството.

Музиката като вид изкуство като че ли ни прави най-чувствителни към 
процеса на постепенно усвояване на жизненото пространство, в което ден 
след ден детето пуска корени в своето кътче на света. На пръв поглед пиеса-
та „Свиреща кутийка“ е сред „миниатюрите на въображението, които съвсем 
естествено ни връщат към детството, към забавлението с играчките, към ре-
алността на играчката“. [1: 174] Това въздействие се дължи на специфични 
за музикалното изкуство изразни средства. Сред тях се налага регистрово-фа-
ктурният миниатюризъм, при който високата звучност се асоциира с миниа-
тюрността на звучащия предмет: музикалната кутийка е малка, устройството в 
нея е предназначено да възпроизвежда тонове, пределно високи, в сравнително 
малък амбитус. Ала забавният елемент сякаш прикрива истинските психологи-
чески корени. Чрез претворените интонации на популярната шуменска песен 
„Сахата осем удари“ старинната часовникова кула, градският площад, притих-
налите калдъръмени улици, читалището, училището  – всички тези места на 
памет, всички тези съкровени образи на свят от друго време отново оживяват. 
Подобни миниатюри, както твърди Г. Башлар, се появяват на различни въз-
расти в бляновете на мечтателите по рождение. Очарованието, завладяващо 
слушателя, е всъщност преоткриване на детството, което всеки носи в себе си.

В „Селски танц“ и „Ръченица“ интегративното взаимодействие между 
различни видове изкуства – основа за поетически анализ на човека, се проя-
вява чрез феномена „синестезийност“, наследен от далечните времена на син-
кретизма, когато музикален звук и жест са неразделно цяло. Характерният за 
античното съзнание стремеж звукът да придобие „телесност“ и „веществе-
ност“ в тези две миниатюри може би намира най-пълно и чувствено нагледно 
въплъщение. Но „Селски танц“ и „Ръченица“ са образци на музиката като 
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самостоятелен вид изкуство. Синестезийността тук е от по-различно емо-
ционално-духовно измерение. Тя предизвиква не толкова съпреживявания, 
колкото асоциации, които пробуждат въображението, и самото възприемане 
вече се превръща в творчески процес, в който художествените образи придо-
биват яркост и релефност. Откъсната от лоното на синкретичното единство, 
тук музиката като че ли отново се стреми към него, колкото и непостижимо 
да е то в своя изначален вид на пълно сливане на художествена и социокул-
турна реалност – звуковият образ съживява архетипа, за да превърне музи-
ката в мощна синтезираща сила на човешката екзистенция. Атмосферата на 
танца – действие с традиционно-синкретичен празничен характер, разгърна-
то в пространството и времето и колективно възприемано – поражда безброй 
асоциации: пъстри хороводи, празнични премени… Образи от най-далечно 
детство. Образи, които не са истински спомени. За да бъде постигната тях-
ната виталност, са необходими въображение и памет. Защото от философска 
гледна точка истинската памет се състои в едно твърде живо въображение, 
което лесно се вълнува и намерило опора в усещанията, съживява сцени от 
миналото, представяйки ги като омая от живота [2: 117].

Не са ли „Селски танц“ и „Ръченица“ онази истинска омая от живота, за 
която говори философът?

В диалектическата философия на покой и действие спомените от дет-
ство то съживяват някакво внезапно динамизирано далечно минало, в кое-
то връзката между памет и въображение изглежда неделима. „Паметта-
въображение възкресява […] несъбитийни ситуации като един екзистенциа-
лизъм на поетичното, освободен от акциденции. […] Отвъд живописното 
връзките между човешката душа и света са силни. В нас живее не истори-
ческа, а космична памет“ [2: 116]. „Песен“ от Владигеровия клавирен цикъл 
е като че ли въплъщение на космична памет – при иначе ясно доловимото 
влияние на фолклорни интонации тук акцентът е изместен върху образната 
обобщеност. В своето развитие, което включва кратки дялове не само с песе-
нен, но и с танцувален характер, музикалната форма напомня за времената на 
античното музическо изкуство, немислимо извън хорея – единство на слово, 
музика и танц [6: 120].

В клавирната миниатюра „Песен“, подобно на хорея това единство при-
дава на представите онази жизнена достоверност, присъща на непосредствено-
то възприемане, и едновременно ги разграничава от реалната действителност.

Макар че в музиката по-трудно можем да говорим за пълно проявление 
на функционалната множественост, която сближава миниатюрата от различни 
видове изкуства, „Хумореска“ из цикъла клавирни миниатюри „Шумен“ раз-
крива по-различен аспект от многоликата художествена същност на жанра. В 
пиесата хуморът се проявява във възможно най-широкия смисъл на това поня-
тие – той е преди всичко остроумие, жизнерадост, оптимизъм. Интонационната 
близост с българската народна музика е отзвук от жизнеутвърждаващата сила 
на фолклорната традиция, в която хуморът пробужда и укрепва жизнените 
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сили на човека. Тя е спомен за онези древни обредни форми, които носят в себе 
си пораждащото начало, живителната сила на природата.

Музиката може би е най-прекият път към разкриване незаменимата 
стойност на заложения в детството принцип на дълбинния живот, свързан 
винаги с възможност за подхващане отново, която го превръща в естествено 
начало за поетически анализ на човека.

Стане ли обаче дума за дълбинния живот, вниманието неизменно се 
насочва към въпроси, които се отнасят към сферата на несъзнаваната пси-
хика отвъд пределите на отделно взетата психична личност. И тогава център 
на внимание неизбежно става колективното несъзнавано като вместилище 
на архетипите. Когато се заемем с разглеждането на конкретна творба, тези 
въпроси вече придобиват съвсем конкретен смисъл.

Имаме ли основания да говорим за конкретни прояви на архетипа в 
миниатюри „Шумен“?

При изследване външната структура на най-значимите произведения 
на българското композиторско творчество от средата на 20-те до средата на 
40-те години на миналия век – период, в който са създадени и клавирните ми-
ниатюри „Шумен“ (1934) – Ив. Хлебаров отбелязва, че в основата на темите 
е заложено редуване на тоновете на трихорд, а резултатът от това редуване е 
установяване на мелодическа формула с вариантност на нейните конкретни 
прояви. Композиторите достигат до този принцип в строежа на тематизма и 
по-широко – на мелодиката, като се опират върху старинния селски фолклор. 
Вероятно голяма част от нашите народни песни се строят върху еолийския 
тетраход или пентахорд с един подосновен тон, отбелязва музиковедът, и е 
възможно именно поради това така дълбоко да е проникнала в съзнанието 
мелодиката на тези песни [3: 112–116].

В изследвания формулен строеж на тематизма по-специално внимание 
заслужават няколко момента:

✓ мелодическата формула не трябва да се отъждествява със системата 
от отношения между степените на минорния тетрахорд с един подос-
новен тон;

✓ тоновете на формулата не бива да се считат за звукоред на някакъв лад;
✓ мелодическата формула не може да се отъждествява с някаква мело-

дия, която представлява образец за построяване на други мелодии;
✓ формулата не може да се изпее – тя образува само „скелета“ на мелодията;
✓ формулата разкрива определени принципи на последователност на 

тоновете, което я сближава с мелодията, но това движение може да 
бъде открито в статистически устойчивите поредици от звукови ви-
сочини на дадения тип мелодия [3: 142–143].

Всичко това насочва не към нещо друго, а тъкмо към идеята за архети-
па. Аналогично на архетипа, който според К. Г. Юнг притежава непроменливо 
смислово ядро, определящо неговия начин на проявление само по принцип, 
но не и конкретно [4: 95–96], взета в своите основни характеристики, мелоди-
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ческата формула определя строежа на отделната мелодия също тъй само по 
принцип, но не и конкретно. И щом като става дума за дълбоко проникване 
на определен тип мелодика в композиторското съзнание, това по същество 
представлява един задействан или осезаем архетип, чието проявление уста-
новяваме в сферата на музиката.

Не е трудно да бъдат открити различни варианти на мелодическата 
формула в творбата на Владигеров, въпреки че мелодическото богатство на 
цикъла далеч не се изчерпва с тях.

Приспивна

Песен

Хумореска

Ръченица
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Ала вечното присъствие на архетипа се проявява в безкрайно многоо-

бразие от форми, кристализиращи в уникално единство с характерните осо-
бености на конкретната културно-художествена ситуация. В съзвучие с ня-
кои от водещите тенденции в развитието на европейската музика от късния 
ХIХ и началото на ХХ век миниатюри „Шумен“ се отнасят към обединените в 
цикъл виртуозни жанрово-характеристични пиеси на основата на ясно изра-
зена функционална еднотипност, при която диференцираните композицион-
ни функции – начало, развитие, завършек – отстъпват пред идентичността 
на жанр и модус [5]. Ала доколкото настоящият текст акцентира върху пси-
холого-естетическа проблематика, без да навлизаме в подробности, ще отбе-
лежим мимоходом налагащия се похват на смислово насищане чрез съвмес-
тяване на функции, характерен за музикалната миниатюра. Впечатляващата 
многопластовост на отделните детайли на творбата е в най-голяма степен 
резултат от претворяване на този принцип. Като пример: многогласието от 
контрастен тип – хомофонно-хармонична фактура с елементи на полифония 
или ефекти на полижанровост в изграждане на цикъла. При цялото многоо-
бразие от специфично-музикални изразни средства връзката с прототипа – 
музика високохудожествена, но същевременно съобразена с психологиче-
ските характеристики на детската аудитория – е неоспорима. Това обяснява и 
проявата на светлата страна от иначе противоречиво-двойствения характер 
на всеки архетип.

* * *
Клавирни миниатюри „Шумен“ на Панчо Владигеров пробуждат меч-

тания, завръщат в пространството на щастието, в което детството живее не-
докоснато от времето.

Архетип на простото щастие…[2: 120]
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НЕСТАНДАРТЕН ПОДХОД В ПРИЛОЖЕНИЕТО  
НА ПОДВИЖНИТЕ И ЩАФЕТНИ ИГРИ,  

КАТО МЕТОД ЗА КОМПЛЕКСНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, 
В УСЛОВИЯТА НА ГРУПОВО-СЪРЕВНОВАТЕЛНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
Дечко Игнатов

INNOVATIVE APPROACH TO THE APPLICATION 
OF MOBILE AND OTHER GAMES AS A METHOD 

OF COMPLEX EFFECT, IN TERMS OF GROUP-
ADVERSARIAL ORGANIZATION OF TRAINING

Dechko Ignatov

ABSTRACT: This study aims to study the impact of mobile and other games as 
a method of complex effect on the development of pupils of primary schoolage, 
applied in combination with group racing organization of work in the process 
of physical education. These are the creative engine models with complex char-
acter whose decisions are based on acquiring knowledge, developing skills and 
building attitudes. They put players in situations of active communication with 
each other. Activating personal decisions based on communication, cooperation, 
dialogue, analysis and decidingon a specific problem based on prior learning and 
physical experience.
KEYWORDS: interactive motor-game model, mental development, motor thinking.

Особен интерес за теорията и практиката на обучението по физическо 
възпитание представляват подвижните игри, които са богати на активни дви-
жения, за разлика от неподвижните и забавните игри, които протичат в ста-
тично положение. Това обяснява причините, обуславящи огромното желание 
у децата за участие в дадена игра. Те са плод на интереса към нея, на жела-
нието да се проверят личните умения, както и да се получи удовлетворение 
от постигнатия успех в съчетание с позитивни емоции, породени от двига-
телната активност. Именно това превръща играта в незаменимосредство за 
изграждане на двигателни умения и навици у децата от начална училищна 
възраст [4].
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В основата си като учебен процес физическото възпитание отразява 

овладяването на определени двигателни действия. Водещи при първоначално 
усвояване на дадена двигателна задача са облекчените условия на обучение. 
Наложително е също да се осигурят относително постоянни условия за мно-
гократно, творческо повторение. Ако тези изисквания не се спазват, децата 
няма да добият представа и пълна картина за хронологията на двигателния 
поток. Трудно ще се развият у тях необходимите задръжни процеси, спома-
гащи за възприемането на пространствено-временните величини. В резултат 
на това изучаваните движения няма да се усвоят, а превръщането им в гради-
вен навик – невъзможно [5]. Напротив, изграденият навик може да се окаже 
деструктивен, което е крайно неприятно и не бива да се допуска.

За огромно съжаление,в условията на традиционното обучение никак 
не са малко подобни случаи. Все още обучението по физическо възпитание 
продължава да се реализира в обстановка на преобладаващ дидактизъм, не-
отчитащ индивидуалните особености на детето, което е поставено в ролята 
на обект, а не на субект на собственото си развитие. Съществен недостатък на 
традиционното обучение е отсъствието на пълноценно и организирано об-
щуване между учител и ученици, от една страна и между самите ученици от 
друга. Обикновено учителят се задоволява само с непосредствено общуване 
между него и отделния ученик или класа като цяло, без да полага специални 
грижи за организиране и управление на груповото общуване между учени-
ците. Затова твърде често те работят един до друг, но не заедно. Дори когато 
пред тях се поставя обща цел не са налице съвместни усилия и предложения 
на различни варианти за нейното решаване.

Именно във връзка с изложените по-горе неоспорими факти си поста-
вихме за цел:

Изследване ефективността от приложението на подвижните и ща-
фетни игри в трети клас, като метод с комплексно въздействие, върху фор-
мирането на детската личност, при нови, нестандартни условия на групо-
во-съревнователна организация на обучение.

Задачи на изследването:
1. Да се формира и развие у децата способност за изграждането на вари-

ативни, двигателно-игрови модели на подвижни и щафетни игри, в условията 
на интерактивно обучение.

2. Тестово изследване промените в психическото развитие на децата в 
процеса на изграждане на двигателно-игрови модели.

Съобразно с целта и свързаните с нея задачи на изследването, диферен-
цирахме обучението в две направления:

➢ Изграждане от децата на двигателно-творчески, игрови модели, по за-
дадени конкретни критерии и задачи, поставени от учителя.

➢ Самостоятелно изграждане от децата на вариативни двигателно-
игрови модели.
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Примерни модели от първо направление – задачи, поставени от учите-

ля/оригинални, авторски/:
Съобразно спецификата на групово-съревнователната организация, 

класът е разделен на три смесени групи. Двигателната задача се реализира 
при нестандартни условия – „Архитекти“.

На разстояние 20м. от стартовата линия, на три отделни места, се по-
ставят различни по брой и вид предмети, но тяхното количество и видово 
разнообразие да е еднакво и за трите групи. Преди стартирането на играта се 
предоставя възможност на групите за време от 30сек. Да обсъдят, обмислят и 
решат какъв „архитектурен проект“могат да реализират с предоставените им 
уреди, зад фронта на играта.

Условия на протичане: след сигнал „старт“всеки ученик преминава по 
трасето на играта (което в зависимост от поставените образователни цели 
може да бъде с еднородна или смесена двигателна характеристика), взема 
само един предмет, връща се обратно и го отнася зад строя на групата. Когато 
се съберат достатъчен за начало на реализацията на проекта брой предмети, 
децата, очакващи реда си, започват да „строят“, като внимават да не пропус-
нат старта си. Играта приключва след изчерпване на всички предмети, ед-
новременно с готовия двигателно-конструктивен модел. Критерии за оценка: 
бързина; точност; оригиналност; брой варианти [3]. По зададените критерии 
децата сами оценяват проектите на всяка група. Играта се дозира индивиду-
ално–от децата, според решението на групата (отнася се за деца със СОП) и 
групово – според броя на предметите.

Примерни модели от второ направление – самостоятелно изграждане 
на двигателни модели от децата:

„Риболовни приключения“ – като помощни средства използваме дина-
мична демонстрация–кадри съдържащи традиционни и алтернативни пох-
вати на риболов, както и подходящо подбрана, свързана с демонстрацията 
мелодия, но без текст.

Условия на протичане: на фона на демонстрацията в съчетание с му-
зикален съпровод за време 30 сек. децата трябва да открият играта с която е 
свързан демонстрационния материал, да сътворят и изпълнят варианти на 
играта, като запазят двигателната и характеристика. Критерии за оценка: точ-
ност; оригиналност; брой варианти. Играта се дозира по времетраене [2].

Изследването бе проведено месец септември–април 2015–2016 г. в 
НБУ“Михаил Лъкатник“- гр. Бургас с 23 деца-12 момчета и 11 момичета от трети 
клас. През изследвания период обучението по физическо възпитание се проведе из-
цяло по експерименталния, интерактивен, двигателно-игрови модел, като във всяко 
занятие се реализираха минимум по две двигателни задачи от посочения модел.

Тестова батерия за отчитане динамиката на измененията в комплексно-
то личностно развитието на децата при проведените две контролни измерва-
ния–начално/без въздействие на моделите/; заключително:

Нестандартен подход в приложението на подвижните и щафетни игри ...
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1.Тест „Упоритост“   4.Тест „Енергичност“
2.Тест „Активност“   5.Тест „Успеваемост“
3.Тест „Дисциплинираност“  6.Тест „Търпеливост“
  7.Тест за „Тревожност“ (тест на Тейлър)

При тестове 1, 2, 3, 4, 5, 6 изследваните деца са оценявани едновремен-
но по шест степенна скала на практическо проявление на упоритостта, актив-
ността, дисциплинираността, енергичността, успеваемостта и търпеливостта:

➢ 1-ва степен–крайна степен в отрицателно отношение.
➢ 4-та степен–средна степен на проявление на дадено качество.
➢ 6-та степен–силно изразена,крайна степен в положително отношение 

на проявление на дадено качество.

Тест за „Тревожност“–прилага се адаптиран тест на Тейлър, при който 
децата отговарят на осем въпроса с „да“или „не“:

◆ Изморяваш ли се бързо?
◆ Боли ли те често глава?
◆ Изчервяваш ли се често?
◆ Винаги ли са ти топли ръцете и краката?
◆ Изпотяваш ли се често?
◆ Почти винаги ли си гладен?
◆ Лесно ли се разплакваш?
◆ Обичаш ли да чакаш?
Отчита се броят на положителните отговори.

Анализ на получените резултати
Анализирайки данните, получени от тестовите изследвания на детска-

та енергичност при изпълнението на различните модулирани двигателни за-
дачи, регистрираме чувствителна промяна, в положителен аспект, в края на 
отчетния период. При началното изследване детската енергичност е била със 
стойност X=5,1, а при финалното изследване стойността е нараснала на X= 
5,7, т.е. с 0,6 в повече. (Pt>95)

За подобна чувствителна, положителна промяна сочат и данните от 
изследванията на детската упоритост. Изходното изследване отчита средни 
стойности от X=4,9, а заключителното – резултат от X=5,6 – с 0,7 в повече. 
(Pt>95) (Табл. 1, Диаграма 1).

Таблица 1. Динамика на изменение на енергичност и упоритост

Условия на изследване Енергичност Упоритост
X S V X S V

Начално изследване 5,1 0,32 6,27 4,9 0,57 11,63
Заключително изследване 5,7 0,48 8,42 5,6 0,52 9,26

Дечко Игнатов
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Диаграма 1. Динамика на изменение на енергичност и упоритост

Получените високи резултати могат да се обяснят с факта, че при обу-
чението по експерименталния модел, основна роля заема формирането на 
семантична база на мисленето и творчеството, емоционалното преживяване 
и удовлетворението от получаването на собствен продукт от детето, а не на 
получаването на сума от знания. Детето се обучава при съвсем нови познава-
телни условия, които го превръщат в основен субект (а не само изпълнител) 
на собствената си продуктивна дейност, защото водещо е мисленето, а не па-
метта.

Сравнявайки данните от изходните и крайните резултати по останали-
те тестови задачи, констатираме същата положителна тенденция по отноше-
ние крайни резултати. В началния изследван период търпеливостта на учени-
ците е била X=5,0, а в крайния – X=5,5, а дисциплинираността е била X=5,0 в 
началото и X=5,4 в края на експеримента т.е. средно стойностно повишение 
от 0,4. (Табл. 2, Диаграма 2).

Таблица 2. Динамика на изменение на търпеливост и дисциплинираност

Условия на изследване
Търпеливост Дисциплинираност

X S V X S V
Начално изследване 5,0 0,3 6,0 5,0 0,97 18,8

Заключително изследване 5,5 0,53 9,64 5,4 0,88 17,25

Нестандартен подход в приложението на подвижните и щафетни игри ...
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Диаграма 2. Динамика на изменение на търпеливост и дисциплинираност

Положителни промени настъпват и в успеваемостта и активността на 
малките ученици. Успеваемостта е нараснала от X=4,9 в началото до X=5,5 в 
края на експеримента. Активността също бележи развитие от X=4,7 в начало-
то до X=5,7 в заключителното изследване.

В резултат на специализираното експериментално обучение значител-
но е намаляло и нервно-психическото напрежение, което се наблюдава при 
изследване отговорите на децата чрез теста за тревожност на Тейлър. В начал-
ния етап на експеримента броят на положителните отговори „да“ е 20 до 72, 
т.е. отговорите „да“ са 27% от всички възможни отговори. В заключителния 
етап на експеримента броят на положителните отговори „да“ е само 6, което 
представлява 0,08% от всички възможни отговори. Разликата от началото и 
края на експеримента доказва, че тревожността рязко е намаляла.

Анализирайки дейностите, свързани с прилагането на експеримента, 
самата експериментална работа и получените резултати, можем да оформим 
следното обобщение:

Практическата реализация на експеримента ни позволява да диферен-
цираме два етапа в развитието на детската личност под влияние на нестан-
дартните специфични условия на обучение:

В първия етап се наблюдава формиране на навици за самостоятелна 
дейност, умения децата сами да вземат решения в нестандартни ситуации. 
Формират се навици за свободно общуване с връстниците и съвместни 
действия при различни нови неопределени ситуации.

Във втория етап се развиват навици за общуване и групова дейност; 
задълбочаване на знанията и получаване на творчески резултати; изграждане 
на стремеж към творческо развитие.

Дечко Игнатов
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Възможността за изграждане на творчески модели на подвижни игри 

от децата вусловия на групово-съревнователна организация на обучение по 
физическо възпитание, притежава много психологически преимущества.С 
помощта на необятното си детско въображение децата подсъзнателно изме-
нят стереотипа си на мислене, насочвайки го към самостоятелна творческа 
мисловна дейност. Именно това обуславя комплексния характер на обуче-
нието, който е сигурна предпоставка за създаването на творческите игрови 
модели.

По своята същност те обобщено, чрез различни средства, по различен 
начин отразяват реалната действителност в съответна игрова ситуация, при 
активното участие на мисленето и въображението. Най-характерно за тях е 
развитието на игровото действие във въображаема ситуация при неадекват-
ни предметни условия. 

Именно на базата на творческите игрови модели се развива нов вид 
игри, които не са разновидност на сюжетно-ролевите игри, а се различават от 
тях по своята характеристика. Водещи стават не ролите, а правилата, които 
формират поведението на детето при решаването на конкретна двигателна 
задача. Те притежават следните компоненти:

➢ творчески игров замисъл
➢ творчески моделирано съдържание на играта
➢ творческа вариативност
➢ творческо игрово двигателно действие
➢ обновени игрови взаимоотношения
Фактически това са дидактични–познавателно-двигателни игри, които 

решават конкретни, предварително фиксирани задачи, свързани с познавател-
ната и двигателната активност на децата. Самата същност на този вид игри дава 
възможност за различното им наименование – дидактичните като познавател-
ни, интелектуални, а подвижните, като двигателно-конструктивни [1].

Развитието на творческите игрови модели е свързано с оформянето на 
тяхната психологическа структура. Тя включва задължителни компоненти, 
които се оформят в процеса на играта, в зависимост от темата, сюжета и дви-
гателната характеристика на играта, на базата на вече усвоен двигателен опит 
и знания. Наличието на тези компоненти дава възможност за самостоятел-
ност и автодидактизъм като главно условие за проява на творчество. Това е 
мощен стимул за детската инициативност,оригиналността на решенията им, 
вариативността на двигателните им действия, творческите им прояви.
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РОЛЯТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО 
В МОДУЛ ТУРИЗЪМ ВЪРХУ ОБРАЗОВАТЕЛНО-

ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В НАЧАЛНОТО 
УЧИЛИЩЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕРАКТИВЕН, 

ИНТЕГРАТИВЕН ПОДХОД
Дечко М. Игнатов, Нина П. Богданова, Петя В. Герджикова

ROLE AND IMPACT OF THE TRAINING IN MODULE 
TOURISM ON THE EDUCAIONAL PROCESS IN 
ELEMENTARY SCHOOL IN AN INTERACTIVE, 

INTEGRATIVE APPROACH
Dechko M. Ignatov, Nina P. Bogdanova, Petia V. Gerdgikova

ABSTRACT: This experiment is aimed at activation and development of chil-
dren‘s creative abilities and turning them into a habit of systematic use in teach-
ing physical education at primary school age. In this context, the aim of this 
study is to investigate the application of modulated motor tasks related to the 
educational content of the module tourism, to activate the creative possibilities 
and potential of children‘s imagination, expressed through lateral thinking, in 
order to link individual activities training in holistic, integrative model of a busi-
ness game realized in an interactive learning environment.
KEYWORDS: interactive, integrative approach, motor and creative activity, 
complex functional effect.

Настъпилите промени в обществено-икономическия живот са свър-
зани с нови предизвикателства към подрастващия организъм. Намалената 
двигателна активност като следствие от повсеместното присъствие на но-
вите технологии, урбанизационни и обществени промени, увеличаване на 
учебната заетост и други водят до влошено физическо здраве, изменения във 
физическото развитие и годност на младото поколение. Училищното физи-
ческо възпитание и спорт се явяват основен резерв за успешно справяне с 
този наболял проблем. Както се посочва в Националната стратегия за разви-
тие на физическото възпитание и спорта в Република България 2009 – 2013 г., 
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приоритетно направление в държавната политика е укрепване на здравето и 
повишаването на физическата годност на нацията.

Физическата годност на учащите се е и основна цел, заложена в дър-
жавните образователни изисквания по учебния предмет физическо възпита-
ние и спорт.

Именно във връзка с по-горе изложеното от учебната 2004/2005 г. със 
Заповед № РД 09-1038 от 27.07.04 г. се въвежда трети (допълнителен) учебен 
час по физическо възпитание и спорт за учениците от І до ХІІ клас. Той се 
реализира под формата на модули, съгласно решение на Педагогическия съ-
вет на училището, съобразно училищната и предоставената му общинска или 
държавна спортно-материална база, квалификацията на учителите по физи-
ческо възпитание и традициите на училището и региона.

Всичко това би останало само в сферата на добрите благопожелания, 
ако не е на лице адекватна теоретико-практическа подготовка както на дейст-
ващите педагогически специалисти, така и на студентите, обучаващи се в 
съответните педагогически специалности. Но тук възниква един сериозен, 
според нас, въпрос: Възможна ли е високо професионална подготовка на пе-
дагогическите кадри в условията на организация, които регламентират тра-
диционната образователна система?

Система, която е превърнала урока по физическо възпитание в меха-
ничен сбор от три части, изградени от еднообразни репродуктивни двига-
телни дейности, които бързо обезличават огромната потребност у децата за 
удовлетворяване на нуждите им от обилна и разнообразна двигателна дей-
ност, система, която характеризира формите на общуване и взаимодействие 
като еднопосочен инструктаж и контрол на дейността на обучаемите. Така 
няма как да създаде подходяща образователна среда за подготовка на ква-
лифицирани педагогически кадри. Необходима е нова, интерактивна обра-
зователна среда, чиито методи са основани едновременно на получаване на 
знания, формиране на умения и изграждане на нагласи. Интерактивните 
методи поставят участниците в ситуация на активно общуване помежду си. 
Дават възможност за личностно решение на основата на съпреживяното, 
взаимодействието, диалога, анализа и вземането на решения по определен 
проблем. Те поставят педагозите и учениците в ситуация на постоянно об-
съждане и изразяване на собствено мнение. Именно това мотивира целта на 
нашето изследване:

Цел:
Целта на настоящото изследване е да приложим модулирани двигател-

ни задачи, свързани с учебното съдържание от модул туризъм, за начална 
училищна възраст, така че да активираме творческия потенциал и възмож-
ностите на детското мислене и въображение, изразени в нестандартен под-
ход, за свързване на отделни обучителни дейности в комплексен, интеграти-
вен модел на делова игра и реализиран в условията на интерактивна образо-
вателна среда.

Дечко М. Игнатов, Нина П. Богданова, Петя В. Герджикова
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Задачи:
1. Изграждане на интегративен, модулиран двигателен модел и реали-

зацията му в условия на интерактивно обучение (групово-съревнова-
телна организация на работа).

2. Изследване функционалната ефективност на експерименталния модел.
Обект на изследване
Проявленията на творческите възможности на учениците от четвърти 

клас при създаване на интегративни двигателно-творчески модели, в инте-
рактивна среда.

Предмет на изследване
Степента на функционално въздействие на предложения модел.
Методика на изследването
За решаване на задачите и постигане целта на изследването използва-

хме комплексна методика, която включва: метод на теоретичен анализ и син-
тез; педагогическо наблюдение; метод на двигателно тестиране – измерване 
стойностите на общата и моторна плътност на модела.

Деловата игра представлява изготвянето на групов проект, който 
включва логически свързани елементи и образува цялостен завършен модел, 
продукт от приложението на вече усвоени знания и умения. Този цялостен 
модел се реализира в измислена въображаема игрова ситуация.

Във връзка с изложеното изградихме двигателен интерактивен модел 
на делова игра, свързана с характерните особености при обучението в модул 
туризъм, като използвахме две основни направления:

1. Задачи, формулирани и поставени от учителя.
2. Самостоятелна формулировка и изграждане на двигателна задача от 

учениците.
За целта използваме комбинации от вече изучени двигателни дейности, 

музикални и художествено-творчески умения, туристически знания както и 
специфични, групово-съревнователни методи, които обединихме в опреде-
лена логическа последователност, така че да отговарят на следните условия:

1. Изготвяне на интригуващ игрови сюжет – сценарий, с методически 
точна постройка, но така, че последователността на двигателните дей-
ности да отговаря на следното основно условие: краят на всяка дви-
гателна задача да бъде естествено, изходно положение за начало на 
следващата двигателна задача [1]. 

2. Постепенно функционално сработване на организма за реализация на 
предстоящите двигателни задачи – модулирана игра „Пътешествие“.

3. Използване на групово съревнователна организация на обучението 
като подход за обсъждане и вземане на творчески решения в хода на 
цялостния игрови модел.

4. Вариативно приложение на усвоени знания и умения – игра „Прекоси 
реката“.

5. Съчетаване на двигателно мислене с художествено-творческо мисле-
не –игра „Млади творци“.
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6. Използване на специфични художествено-творчески методи  – лен-

дарт, пърформанс, построяване на художествена конструкция.
Етапи на изготвяне на модела:
1. Предварителна подготовка:
– Запознаване с изискванията за изготвяне на делова игра, избиране на 

подходящи съставни елементи – предварително изучени двигателни 
дейности.

– Запознаване със специфични художествено-творчески методи 
(МОИИ И МДБТ).

– Приложение на методите в условията на обучение по изобразително 
изкуство. Запознаване с тяхната специфика и технология на приложе-
ние, като се използва методът на груповата дискусия.

– Осигуряване на необходимите уреди и пособия за реализация на по-
ставената цел. 

– Уточняване на двигателните качества и съответните методи за тяхно-
то развитие чрез предложения модел.

2. Изготвяне на модела:
Първи елемент на модела:
Класът е разделен на три групи със смесен състав. Всяка една от групи-

те разполага с по една гимнастическа пейка (автобус). За време 30 сек. всяка 
група трябва да обсъди на фона на подходящи мелодии, които съпровож-
дат обсъждането, какви ходови, бегови и подскочни движения, в съчетание 
с общо-развиващи упражнения, могат да измислят и реализират в групова 
комбинация, движейки се около поставените пейки. Групите са длъжни да 
съблюдават за сигналите на светофарите по време на пътуването:

– При червено – спри на място, седни.
– При жълто – ниско-интензивни движения – ходови, общо-развива-

щи упражнения, изпълнени в движение – групова координация. 
– При зелено – движения с висока интензивност – бегови, подскочни 

упражнения – групова координация.
Втори елемент на модела:
Използваме интервал почивка и създаваме въображаема игрова обста-

новка, според която автобусите са достигнали до река, която трябва да бъде 
прекосена. Реката е дълбока и може да бъде прекосена само през очертаните 
за целта бродове. Всяка група получава плик с указания за прекосяване на 
реката и задачата, която трябва да бъде реализирана след това. Време за об-
съждане и обмисляне 30 сек. 

Съдържание на първи плик: Премини реката през очертания брод така, 
че през него да преминава само по един участник с раница. Носещите раница-
та при всяко следващо преминаване трябва да бъдат различни. На отсрещния 
бряг ще намерите разнообразни материали, от които ще изградите художест-
вена композиция, като използвате метода построяване на художествена кон-
струкция /превръщане на употребявани предмети в нови обекти с естетиче-
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ска стойност, чрез употреба на подръчни средства/. При едно преминаване на 
реката имате право да вземете само по три предмета едновременно. Играта 
приключва след изчерпването на всички предмети. В този момент, на „поля-
ната“, трябва да имате, вече изградена художествена композиция. Внимавай-
те какви материали ще подберете. Времетраене 15–18 мин.

Фигура 1. Комплексен двигателен модел (съдържание)

Критерии за оценка:
1. Бързина – времето за вземане и изпълнение на верни двигателни ре-

шения.
2. Точност – технически правилно и методически вярно, последовател-

но решение на конкретна двигателна задача.
3. Оригиналност – оригинални решения, като следствие от познавател-

на потребност, колективни решения, обединени и изпълнени в обща коорди-
нация.

4. Брой варианти – творческо решение на задачите, създаване и реали-
зация на повече от един двигателен вариант.

В съдържанието на втори и трети плик се включват същите условия 
по реализацията на двигателната част от модела, но използваните художест-
вено-творчески методи за втора и трета група са съответно лендарт (терен-
но изкуство и инвайърмънт  – художествени действия в околната среда) и 
пърформанс (спектакъл, представление на театрално, музикално или друго 
действие, програма).
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Така децата, въз основа на своите досегашни знания и двигателен опит, 

сами трябва да търсят отговора на проблемна образователна задача, изразен 
в готов двигателен продукт, плод на възникналите противоречия между вече 
усвоените знания и умения и творческото им приложение в нестандартни, 
интерактивни условия на обучение по физическо възпитание [1]. 

Анализ на получените резултати
При реализацията на първия елемент от модела, учениците и от трите 

групи успяха да демонстрират различни, разнообразни движения с промен-
лива интензивност, като умело съчетание на фронтален и групов метод на 
организация на двигателната дейност. Фронтален метод – всички изпълняват 
двигателна дейност по едно и също време с променлива интензивност. Групов 
метод – трите групи работят едновременно, но движенията са различни по 
вид, честота и разнообразие, изпълнени в оригинални групови координации, 
с методически точна последователност.

В хода на играта една от групите използва популярен речитатив на гру-
пово едновременно скандиране, като в него бяха включени имената на град 
Бургас и училище „Михаил Лъкатник“. По този начин учениците от тази група 
намериха оригинален начин да задават темпо при редуване на движенията с 
висока и ниска интензивност и постигнаха синхрон на групова координация.

В другата група едно от децата влезе в ролята на екскурзовод. При сиг-
нал на светофара „червено“ – интервал почивка, с импровизиран микрофон 
в ръка „екскурзоводът“ дава информация за районите, през които преминава 
пътуването.

А третата група съчиниха импровизиран речитатив от известна турис-
тическа песен, който изпълниха на фона на предложените мелодии с подхо-
дящ темп и ритъм. В този случай учениците от посочената група проявиха 
своя метро-ритмичен усет.

Всички движения, свързани с поставените критерийни условия по пър-
вия елемент от модела, са изпълнени в правилна методическа последовател-
ност, отговаряща на изискванията за построяване на подготвителната част на 
занятието. Елементите са логически свързани, което е сигурна предпоставка 
за висок процент на полезна педагогическа дейност.

В условия, отличаващи се с голяма самостоятелност на двигателните 
действия, протече реализацията на втората част от модела.

Първа група се ориентира към преодоляване на брода чрез носене по 
начин „столче“. За тази цел участниците се разделиха по тройки, така че при 
всяко преминаване „носеният“ да е различен. Със събраните материали по-
строиха художествена конструкция, но в съчетание с метода „бодиарт“, кон-
струкцията получи изражение на „вековно дърво“. Използвани методи за 
развитие на скоростно-силова издръжливост – променлив, повторен [3].

Втора група, построи импровизиран „сал“, като използва за целта част 
от гимнастически скрин. Подбраните от групата материали, след края на иг-
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рата, с помощта на метода „пърформас“, се превърнаха в музикална, гимнас-
тическа композиция, изобразяваща разцъфване на цвете. Богатото разноо-
бразие на изпълнените в групова координация движения, са сигурна пред-
поставка за паралелно развитие на двигателни качества и двигателно-коор-
динационни способности, чрез комбиниран метод [3].

Не по-малко интересно изображение придоби и художественият про-
ект на трета група, построен от природни материали, използвани в бита 
предмети, както и различни отпадъчни предмети. Избраният обаче прийом 
за преодоляване на брода, позабави групата, което се отрази на възможността 
за набавяне на повече и по-разнообразни материали, но пък от друга страна 
определено способства за развитие на равновесна устойчивост. Използвани 
методи: интервален, за взривна сила на долни крайници; равномерен, про-
дължително изпълнение с умерена интензивност за развитие на средна из-
дръжливост [3].

Таблица 1.
Критерийнаоценъчност (в точки)

Елементи/
Критерии

І група ІІ група ІІІ група
Пъте-

шествие
Прекоси 
реката

Млади 
творци

Пъте-
шествие

Прекоси 
реката

Млади 
творци

Пъте-
шествие

Прекоси 
реката

Млади 
творци

Бързина 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Точност 5 4 4 5 5 5 5 5 4

Оригиналност 5 5 5 5 5 4 5 5 4
Брой варианти 5 5 5 5 4 4 4 4 4

Общо точки 20 19 19 20 20 18 19 18 16
Краен резултат 58 57 53

Използвахме метода „самооценка“, като предоставихме възможност 
всяка група да обоснове избраната тактика, изразена в двигателни решения, 
както и степента на ефективност при прилагане на художествено-творчески-
те методи.

Учениците оцениха представените модели по предварително зададени-
те критерии с шест, пет и четири точки.

Крайно класиране – І-во място, с 58 точки – 1-ва група; ІІ-ро място, с 57 
точки – 2-ра група; на ІІІ-то място, с 53 точки – 3-та група.

По този начин децата подсъзнателно се поставят в условия на дискусия, 
получават възможност за обмяна на мнения, идеи, предложения, анализ и из-
вличане на правилни заключения в насока бъдеща практическа реализация. 
Освен това имат чудесна възможност да проверят степента на усвояване и 
възможностите за приложение на вече усвоените знания и умения в часовете 
по физическо възпитание.

Обобщение
Реализацията на модела протече в обстановка, позволяваща относи-

телно голяма свобода на действие в рамките на определени критерии, съгла-
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суваност на действията и взаимно подпомагане. Непрекъснато изменящата 
се игрова обстановка и съревнователния елемент са придружени от висока 
степен на емоционалност. Движенията се отличават с голямо разнообразие, 
динамика, индивидуална и групова координация. В началото учениците въз-
приеха експерименталния модел като обект с всичките му свойства, но впо-
следствие успяха да синтезират най-съществените, необходими в насока по-
нятийно и представно мислене. Изградената представа за движенията получи 
външен, двигателен, динамичен образ на свързани логически последователно 
едно с друго движения. При създалите се нестандартни, интерактивни усло-
вия на обучение учениците проявиха способност да обхванат целия поток 
от последователни движения, като едновременни движения, които обхващат 
само с един поглед. Тази способност представлява необходимо условие за 
развитието на операционално мислене и открива големи възможности за по 
следващо психическо развитие. Тъй като няма точна регламентация в после-
дователността на действията, всяка група направи самостоятелна преценка, 
отчитайки спецификата на различните двигателни действия, които се изпъл-
няват при непрекъснато изменяща се игрова обстановка. Това налага бър-
за реакция съобразно създалата се обстановка за осъществяване на ответни 
двигателни действия за много кратък срок, което е мощен стимул за разви-
тието инициативността на обучаемите, оригиналността на решенията им, ва-
риативността на двигателните им действия, творческите им прояви. Към тази 
особеност на модела се прибавя и пълната мобилизация на психическите и 
двигателни възможности на участниците. Неоспоримо доказателство за това 
са измерените стойности на плътността на модела по формулата: – ОП /
обща продължителност/; ЧИВ /чисто игрово време/ обща плътност – 92,03%; 
моторна плътност – 88,04%. Това дава основание за очакване на високи ре-
зултати при бъдещо измерване стойностите на локомоторните движения и 
величините на пулсовите честоти на участниците в експерименталния модел, 
при реализацията му в реална природна среда.
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ДЕКОРАТИВНОТО РИСУВАНЕ – СРЕДСТВО  
ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИНАТА МОТОРИКА У ДЕТЕТО  

И УСВОЯВАНЕ НА УМЕНИЯ ПРИ  
ПОДГОТОВКАТА МУ ЗА ПИСАНЕ

Димитър И. Балкански

DECORATIVE PAINTING – A TOOL FOR DEVELOPMENT 
OF CHILD’S FINE MOTOR SKILLS AND ACQUISITION 

OF SKILLS IN THE PREPARATION FOR WRITING
Dimitar I. Balkanski

ABSTRACT: The article examines the role of decorative painting to develop fine 
motor skills in children and utilization of graphic skills in preparation for writ-
ing. It offers concrete examples of maximum use of the possibilities of decora-
tive painting in the preparatory group for the child to overcome a number of 
difficulties related to the development of coordination of arm and preparation 
for literacy, mastering graphic component of writing. Decorative painting is a 
very interesting area in the field of visual practice in kindergarten and represents 
fertile ground for research related to achieving greater efficiency in preparing 
children for school.
KEYWORDS: decorative painting, fine motor skills, preparation for writing.

Изследването е финансирано по проект № РД  – 08-139/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Изобразителната дейност е предпочитана за децата от предучилищна 
възраст и доминиращ вид творчество, но за постигане на желаните цели при 
осъществяването ѝ се изисква много труд, умствени сили, ентусиазъм и упо-
ритост. Включването на тази дейност в детската градина подпомага основния 
стремеж да се изгражда личността на детето, разширява интересите и разгръ-
ща потенциала му. Творческият и самостоятелният подход в изобразителната 
дейност обаче не трябва да се ограничава само в рамките на тази дейност, а да 
се пренася и проявява във всички други дейности на детето.
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Едно от изискванията при прилагане на интегралния подход в условия-

та на детската градина е разработване на проблемите, свързани с осъществя-
ване на интеграция между образователните направления. Във връзка с това 
са разработени всички учебни програми, в които интегративните връзки на-
мират важно и съществено място. В този аспект обучението по образовател-
ните направления „Изобразително изкуство“ и „Български език и литерату-
ра“ трябва да се използва пълноценно и ефикасно за развитието на фината 
моторика у децата при подготовката им за писане.

Основната цел на подготовката по изобразителни дейности в подгот-
вителната група на детската градина е да се осигурят възможности за по-на-
татъшното развитие на детето, чрез усвояване на начални знания, умения 
и компетентности, свързани с изобразителната дейност и предпоставки за 
формиране на естетико-художествена култура в началното училище. Една от 
основните цели е и да подготви децата за ограмотяване, като върху основата 
на изградената до този момент речева компетентност подрастващите се за-
познават и с другата основна форма на речта – писането, овладявайки гра-
фичния му компонент. Писането се развива на основата на устната реч, но 
се предхожда от усвояването на писмени знаци (букви) и графични умения, 
свързани с тяхното изписване.

Изобразително-практическата подготовка е насочена към активизиране 
на познавателната и творческата дейност на децата от подготвителната група 
при прехода към училищно обучение, осигурявайки целенасочена и в известен 
смисъл многоаспектна подготовка за системно обучение в училище. Собстве-
ната изобразителна дейност развива умения у подрастващите, необходими за 
осъществяването ѝ в първи клас, включително и при графичното усвояване 
на буквените знаци. За успешното изпълнение на изобразителната дейност е 
необходимо съответното ниво на развитие на фината моторика у детето.

Първите опити на детето за рисуване са свързани с развитието на мо-
ториката и ритмиката на движението на ръката. Когато малкото дете драска 
с молив върху хартия, то осъзнава, че оставя следи, които зависят от дви-
женията на ръката. Радостта от действието и резултатите от него, а също и 
желанието да подражава на възрастните, които пишат и рисуват, кара детето 
да повтаря тези движения, при което се появяват драсканици с причудливи 
форми. В процеса на действието най-напред участва цялата ръка на детето, а 
по-късно движенията вече се съсредоточават в пръстите му.

Развитието на фината моторика е един от показателите за интелек-
туалното равнище на детето: логическо мислене, развита памет, внимание, 
свързана реч. Нивото на развитие на фината моторика е един от фактори-
те за готовността на детето за училище. Обикновено детето с добре развита 
фина моторика притежава и високо ниво на интелект. Лошата моторика на 
пръстите на ръцете дава ниски резултати при изпълнение на различни за-
дачи  – рисуване по контур, оцветяване, довършване на образец, изрязване 
с ножица и др., като по този начин детето бърво се уморява, губи интерес и 
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не довършва поставената задача. Включването на изобразителната дейност в 
процеса на развитие на моториката на ръката подпомага по достъпен и лесен 
начин детето да може да преодолее редица трудности, свързани с подготовка-
та за ограмотяване.

Една от задължителните задачи при подготовката на децата за училище 
е развитието на ръката, което е необходимо при подготовката им за писане. 
Това предполага и усвояването на определени знания, умения и навици, които 
да обслужват съдържателната, моторната и двигателната страна на писането.

Подготовката за обучението по писане трябва да бъде ориентирана към 
развитие на зрително-двигателната ориентация, запознаване с положението на 
тялото при писане и създаване на начални умения и техники децата да си слу-
жат с молив (химикал) и да се ориентират в графичната мрежа на тетрадката.

Актът на писане е психомоторен процес, резултат от сложна аналити-
ко-синтетична мозъчна дейност, включваща изпълнението на фини коорди-
нирани движения на ръцете. При изображение на формите на буквите от де-
цата в подготвителната група е необходимо умение да се регулира размахът на 
движенията на ръката при писане. Това предполага психомоторна готовност 
за писане, тъй като децата в тази възраст имат добре развита едра моторика, 
но все още не е развита и усъвършенствана фината моторика. 

Недостатъчното развитие на фината моторика води до затруднения на 
писането, а оттам до негативно отношение към ученето, тревожност и др. 
Eто защо е особено важно да се развият механизмите необходими за овладя-
ването на писането в предучилищна възраст. Освен това, детето е необходи-
мо да се научи да разполага правилно буквите на редовете в тетрадките и да 
усвои навици и умения, които създават ловкост на ръката и позволяват да се 
пише свободно.

Друг основен момент при подготовката на децата за писане е правил-
ната им поза, правилния им седеж на столчето, правилната стойка на гърба, 
положението на ръцете, краката и главата. Обучението по писане е задача на 
училището, но много от необходимите знания и умения детето може да усвои 
още в условията на детската градина. Още от ранна възраст на децата трябва 
да се предоставят различни материали за развитие на ловкостта, на движе-
нията на ръцете – късане, прегъване (оригами) и изрязване на хартия, под-
реждане на мозайки и пъзели, изготвянето на различни предмети от хартия, 
природни материали и др., нанизване на мъниста и естествено използването 
на изобразителните материали – моливи, флумастери, пастели, бои, пласти-
лин и глина. 

Ако детето има проблеми в координацията и не обича да рисува, трябва 
да се потърсят и други нови пособия и техники, за да го мотивираме. Напри-
мер на него може да му се предложи да рисува с пръстите на ръцете си, да 
рисува върху отвесна повърхност (стена, дъска), отколкото водоравно (върху 
масичката), да рисува клекнало, развивайки стабилността си. Силата, с която 
се натиска моливът, също оказва положително въздействие върху ловкостта 
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на пръстите на ръката. Всички тези задачи се решават в регламентираните и 
нерегламентираните ситуации по изобразителни дейности и позволяват да се 
формират и затвърдят моторните умения и навици за овладяване на четката 
и молива за регулиране движенията на ръцете на децата.

Много специалисти определят рисуването като дейност, която подпо-
мага овладяването на техниката на писане от децата, създавайки специални 
методики за използване на тази дейност за подготовката за писане. При ри-
суването децата овладяват навици и умения за работа с различни инструмен-
ти (молив, флумастери, четки), развиват се различни действия на ръцете и 
зрително-двигателната координация. При рисуване децата използват инстру-
менти, близки по форма, по начин на държане и действие до химикала, който 
ще използват за писане в училище. Детският учител насочва вниманието на 
детето правилно да държи молива и четката при рисуване, да седи изправено, 
без да се навежда над рисувателния лист, да движи свободно инструмента, с 
който работи. Честите повторения на тези изисквания водят до усвояване на 
навици както при рисуване, така и при подготовка на децата за писане.

Неслучайно педагозите отбелязват, че децата, които рисуват повече в 
предучилищна възраст и добре владеят техниката на рисуване, по-лесно се 
научават да пишат. Именно затова педагозите–методисти, разработващи ме-
тодиката за обучение по писане в училище включват и упражнения за подго-
товка на ръката за писане и рисуване.

В случаите, когато учителят не обръща внимание на това как детето 
държи молива (четката при рисуване), то свиква да го държи ниско, понякога 
не с три пръстта, а с юмруче, като по този начин се получава силно напреже-
ние в ръката. Впоследствие когато тръгне на училище, неправилно усвоеното 
положение на четката при рисуване и свързаното с това напрежение се пре-
насят и върху химикалката, която също се държи неправилно.

Рисуването и писането се формират през определен период от разви-
тието на детето и възникват на базата на възрастови и индивидуални ком-
плексни особености (психофизиологични, моторни, когнитивни и лично-
стни). Началото на рисуването като дейност се наблюдава след 1,5–2-годишна 
възраст на детето, а потребността за писане се появява едва след 5-тата и най-
вече към 6–7-та година. Налице е съществено сходство между рисуването и 
писането у децата. И при двете дейности става въпрос за графична дейност, 
осъществена с инструмент (пособие), който оставя следи върху хартията – 
молив, химикал, флумастер, пастел и др. 

Наред със сходствата двете дейности – рисуване и писане имат и съ-
ществени различия. Докато рисуването е отразителна, синтетична и творче-
ска дейност, то писането е знакова дейност, изключваща творчество.

Едно от най-съществените изисквания, което се поставя с оглед осигу-
ряване на по-добра подготовка на децата за училище и за по-непринуденото 
им адаптиране към новите условия е повишаване ефективността и качество-
то на учебно-възпитателния процес по изобразителни дейности в това число 
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и по декоративно рисуване. Една от неговите основни цели е да подготви де-
цата за ограмотяване, а именно овладяване на графичния компонент на пи-
сането.

Като основно средство за развитието на графичните умения и фина-
та моторика в периода на предучилищното детство декоративното рисува-
не е привлекателна дейност, задоволявайки естествения стремеж на детето 
„да украсява“, което се проявява при изобразяването на различни обекти от 
действителността. При декоративното рисуване децата се запознават с дос-
тъпни за тях декоративни елементи, мотиви, орнаменти, видове декоративни 
композиции.

Задачите на декоративното рисуване в детската градина се различават 
съществено от тези на рисуването по натура. Докато при рисуването по на-
тура подрастващите се стремят да предадат верния (еквивалентен) образ на 
рисувания предмет, то при декоративното рисуване те изграждат един обоб-
щен, творчески променен образ, който е предназначен да служи за украса на 
даден предмет. 

Без да се игнорират специфичните възможности на декоративното ри-
суване за развитието на креативните способности и художественото възпи-
тание на децата, този вид рисуване е необходимо да се използва за усвояване 
на графични и технически умения при подготовката им за писане. 

Изискването, децата да имат ясна представа за графичния образ на бук-
вите и цифрите, е тясно свързана с изпълнението на редица графични деко-
ративни задачи в подготвителната група на детската градина. Формираната 
психомоторна готовност и определени графични и технически умения у дете-
то при осъществяването на тези задачи определят до голяма степен успеха му 
в училище в процеса на овладяване на писането.

Усвоявайки декоративното рисуване, подрастващите добиват техни-
чески умения за изобразяване на различни елементи и мотиви. При изпъл-
нението на подходящи декоративни задачи, децата се учат да изобразяват 
разнообразни графично-декоративни елементи – чертички, точки, кръгчета, 
дъгички и др., които са еднакви или близки по начин на изписването на тези 
елементи, от които са изградени отделните букви. Използвайки в своята де-
коративна дейност различни видове линии – начупена, прекъсната, вълно-
образна, дъгообразна децата усвояват умението самостоятелно да запазват 
или да променят движението на ръката, упражнявайки непрекъснат зрителен 
контрол.

Декоративното рисуване се използва в детската градина и като неза-
менимо средство за развитие на фината моторика на децата. Познаването на 
основните елементи на буквите и цифрите помага на децата да ги използват за 
украса в творческата си дейност, след като са ги преоткрили вече в декоратив-
но-приложните изкуства. В голяма степен произведенията на тези изкуства 
допринасят за решаването на задачите, свързани с подготовката на децата за 
писане.
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За развитието на фината моторика на децата допринася и украсяването 

с различни графични елементи (линии, щрихи, дъгички, кръгчета) на обекти 
от действителността – перата и люспите по телата на птиците и рибите, ко-
зината по телата на животните, кората на дърветата и т.н. В резултат на тези 
упражнения се развиват редица качества на движението на ръката, като плав-
ност, ритмичност, равномерност, регулация на замаха и др., необходими при 
овладяването на графични умения у децата за писане. Регулирането на разма-
ха на ръката се извършва, когато се поставят изисквания към подрастващите 
за рисуване в границите на рисувателния лист или за спазване контурите на 
формата на определен обект.

Упражняването в многократно писане (рисуване) на буквените и ци-
фровите елементи в синтезирани рисунки предизвиква интерес и желание за 
писане у децата. Децата с удоволствие правят отпечатъци на букви и подреж-
дат с тях имената си. Ярките и чисти цветове, красивите форми, ритмично 
редуваните мотиви и орнаменти на декоративно-приложните изкуства също 
въздействат върху децата и се явяват неизчерпаем източник за детското деко-
ративно творчество.

Чрез участието на декоративното рисуване в учебно-възпитателния 
процес по изобразителни дейности се създават условия за изучаване от деца-
та на богатството от форми и цветове в заобикалящата действителност, раз-
вива се детското въображение. Декоративното рисуване съдейства за прехода 
от игрова към учебно-познавателна дейност, като развива саморегулация на 
действията и активно волево внимание у децата и затова то косвено подготвя 
децата за писане в училище.

До определен момент декоративното рисуване спомага да се запомнят 
буквите и да се усвои тяхното изписване, но при прехода към самата пис-
мена реч изобразителната тенденция се преодолява. Това не омаловажава 
значението на декоративното рисуване за овладяването на писмената реч, 
напротив – изобразителната дейност заема важно място в цялостния учебно-
възпитателен процес, така също и при подготовката за ограмотяване и по-
точно – при първоначалния етап на запознаването на детето с писмената реч. 

За да се научи да пише, детето трябва да може да прави равномерни, 
ритмични и плавни движения с ръката. Движенията от този вид ще се отра-
ботят при декоративното рисуване, когато то нанася елементите от орнамент 
върху хартия, когато оцветява нарисуваното, без да бърза, движейки молива 
от една страна в друга, отгоре надолу или по диагонал. Детето трябва да се съ-
образява с това, че при оцветяване на декоративната рисунка с боя четката е 
необходимо да се движи само в една посока, в противен случай незасъхналата 
още боя се зацапва и рисунката се разваля. 

Аргументите за използването на декоративното рисуване при подготов-
ката на децата за писане са неоспорими, развивайки графичните и техниче-
ските им умения. Това рисуване въздейства положително върху мотивацията 
на детето и безпроблемния му преход от играта към следващият етап – под-

Димитър И. Балкански



301
готовката за ограмотяване. Чрез декоративното рисуване се усвояват умения, 
свързани с писане и за развитие на чувството за ритъм и хармония, точен 
окомер при изпълнение на графични задачи, развитие на редица личностни 
качества у децата (старателност, прецизност, наблюдателност, съобразител-
ност и т.н.). 

Основен принцип в процеса на работа по декоративно рисуване е мето-
дичното и поетапното усложняване на изобразителните задачи, като за целта 
се използват различни методи и средства. При деца, които срещат затрудне-
ния в своята декоративна работа, са необходими повече указания, упражне-
ния и наблюдения, разработване на декоративни проекти преди изпълнение-
то на по-трудни изобразителни задачи. За улесняване на работата по декора-
тивно рисуване се използват главно предвидените дейности по време на не-
регламентираните ситуации. В крайна сметка детският учител сам определя 
и съчетава необходимите методи, форми и средства в технологичен вариант 
на конкретна ситуация, която води към постигане на оптимални решения за 
всяко дете, съобразени с индивидуалното му развитие и възможности. 

При декоративно рисуване по различни теми („Чергите на баба“, „Ша-
рена паничка“, „Пъстра престилка“, Украса на великденски яйца“ и др.), свър-
зани с националното приложно изкуство, се провокира интересът и мотива-
цията на детето към изобразителната дейност, натрупва се графичен опит. 
Тези сензомоторни и графомоторни упражнения са изключително важни за 
развитие на фината моторика на децата, както и на тяхната наблюдателност, 
съобразителност, зрителна памет, логическо мислене и други познавателни 
способности, необходими за изписване на букви и цифри.

Упражняването в многократно изобразяване на елементите на буквите 
в синтезирани рисунки създава особен интерес и ентусиазъм към писането у 
децата. За целта могат да се използват модели на произведения на българско-
то приложно изкуство, които се явяват и подходящо средство за нравствено 
и естетическо възпитание на децата. 

Чрез декоративно-приложните изкуства децата се приобщават към 
националните и християнските празници и обичаи, осъществявайки деко-
ративни рисунки (декориране на чиния, ваза и стомна, украса на престилка 
и килим, кукерска маска, празнична украса на погача и др)., ползвайки кон-
кретни елементи, мотиви и декоративни композиции. С реализирането на 
тези декоративни задачи децата от подготвителната група усвояват елементи, 
свързани с буквообразуването, изписвайки конкретни букви. Така например 
шевиците от българския национален костюм се свързват с изписването на 
буквите „и“ и „ш“, а при рисуване на „колеленцето“ всички деца го изписват 
с желание и в различни размери. Друг често срещан елемент при декоратив-
ното рисуване е „кукичката“, която се явява част от буквите: „и“, „п“ и свър-
зана в мотив образува вълнообразна линия. Правите линии (хоризонтални, 
вертикални) са също част от състава на ръкописни и печатни букви – „а, н, р, 
ф“, а полукръгът изписан и в двата варианта е част от буквите „Х“, „С“, „Ж“. 

Декоративното рисуване – средство за развитие на фината моторика у детето ...
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Геометричните фигури (триъгълник, квадрат, правоъгълник, трапец, кръг) са 
също често срещани в декоративните композиции, като те развиват уменията 
на децата за овладяване на печатната азбука.

По време на изобразително-практическите ситуации учителят трябва 
да създава желание у децата за преодоляване на трудностите при решаване на 
декоративните задачи. Само в творческа атмосфера се проявяват положител-
ни емоционални преживявания у децата, като така те се мотивират за пости-
жение и себеизява.

За развитие на фините движения на пръстите на ръцете на децата от 
подготвителната група може да се използва специално подготвена методиче-
ска система. Тази система трябва да е съобразена с водещия характер на игро-
вата дейност през този възрастов период и същевременно с подготовката за 
смяна на тази дейност. Включените в нея упражнения и игри могат да се ди-
ференцират в две групи: действия с игрови характер и действия с обучаващ 
характер. При действията с игрови характер могат да се включат имитативни 
движения, гимнастика на китката и пръстите, куклен театър, подреждане на 
пъзели, сглобяване на конструктор и др. При определянето на действията с 
обучаващ характер могат да се включат задачи, свързани с цел регулиране 
силата на ръката и натиска на молива, съединяване на прекъснати линии и 
рисуване на тънки и дебели линии, графични упражнения за точно защрихо-
ване на определена форма, упражнения за обогатяване на украсата с познати 
декоративни елементи и др.

„За усъвършенстване на фината моторика на пръстите при 6–7-годиш-
ните е уместно да се използват както специализирани знания с обучаващ ха-
рактер, така и дидактични игри, занимателни упражнения за трениране на 
вниманието, волевите задръжки, паметта, за развитие на съсредоточеност, 
съобразителност, които помагат и обогатяват цялостното детско разви-
тие“[4:45]. Дидактичните игри със забавен характер доставят удоволствие и 
приятни емоции на децата, но трябва да са съобразени с възрастовите особе-
ности и с индивидуалните възможности на обучаваните деца. 

Изобразителната дейност дейност, в частност декоративното рисуване, 
заема своето важно място както в цялостния учебно-възпитателен процес, 
така също и при подготовката за ограмотяване и по точно при първоначал-
ния етап на запознаването на децата с писмената реч. Чрез декоративното ри-
суване се формира умението детето правилно да държи и да работи с молива, 
развива се сръчността на ръката при усвояване на характерни за графичната 
и декоративната изобразителна дейност изразни средства – линии и различ-
ни видове шрифт. Декоративното рисуване е една изключително интересна 
сфера в областта на изобразителната практика в детската градина и предста-
влява благодатна почва за изследвания, свързани с постигане на по-голяма 
ефективност в подготовката на децата за училище. Освен това декоративното 
рисуване може да се използва като алтернативен подход за развитие на фини-
те движения на пръстите на ръцете и при подготовката на децата за писане.

Димитър И. Балкански
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ЕСТЕТИЧЕСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ  
НА ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕНАТА СРЕДА  

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ФАКТОР ЗА ОБОГАТЯВАНЕ 
НА EСТЕТИКО- ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ  

ВЪЗПРИЯТИЯ НА ДЕЦАТА
Димитър И. Балкански

AESTHETIC DESIGN OF THE OBJECT-SPACIAL 
ENVIRONMENT IN KINDERGARTEN – A FACTOR 

FOR ENRICHMENT OF AESTHETIC AND ARTISTIC 
PERCEPTIONS OF CHILDREN

Dimitar I. Balkanski

ABSTRACT: The article discusses the role and importance of the aesthetic design 
of object-spatial environment in kindergarten for enrichment of the aesthetic and 
artistic perceptions of children. It clarifies its nature and provides guidance for 
the aesthetic enrichment of the environment in which they play, learn and cre-
ate. It identifies the recommendations to the teachers in terms of artistic and 
aesthetic education of children through the development of appropriate visual 
teaching aids, aestheticism of the situation in kindergarten and creating condi-
tions for effective and complete educational process.
KEYWORDS: aesthetic design, object-spatial environment, aesthetic and artistic 
perceptions of interior.

Изследването е финансирано по проект № РД  – 08-139/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

В съвременните условия една от мисиите на детската градина като об-
разователна институция е да осигури пространство за игра, познание, общу-
ване и творчество, като желани и нужни за децата, което се явява проява на 
културен просперитет на обществото.

Важно условие за развитието на детето и на неговото естетическо въз-
питание е предметно-пространствената среда в детската градина, където то 
изпълнява разнообразни дейности. Тази среда създава възможности за ин-
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тензивно и ефективно протичане на учебно-възпитателния процес, за раз-
гръщането на детската личност, за хармонично развитие на способностите. 
Формиращата роля на променящата се среда определя и позицията на ли-
чността на детето, създавайки необходимите материални условия за удоб-
ство, функционалност и естетизация на обстановката.

Естетизирането на материалната среда в детската градина е необходи-
мо условие и средство за възпитание у детето на усет и вкус към красотата 
на заобикалящата го действителност. Изграждането на една съвременна про-
дуктивна среда в детското заведение трябва да е съобразена с естетическите 
изисквания и потребности на подрастващите да изпълняват различни дей-
ности, да играят и творят в една приятна обстановка, която да поражда у тях 
положителни емоции и чувства. Тази среда стимулира творческата активност 
на децата и съдейства за изпълнение на целите и задачите на държавните об-
разователни изисквания (ДОИ) за предучилищно възпитание и подготовка.

За детето материално-предметният свят е целият комплекс от видимо 
възприемани помещения и обзавеждане в детската градина, мебели, играчки, 
постоянна и временна украса, част от екстериора и др. Тази атмосфера, в коя-
то протичат неговият живот и дейност, е резултат на съвместната дейност на 
архитекти, дизайнери, художници и педагози.

Материалната среда и нейните естетически качества се възприемат от 
детето както съзнателно и целенасочено под въздействието на педагозите, 
така и подсъзнателно, непреднамерено, благодарение на което то постепенно 
привиква с нея.

В детската градина интериорът и екстериорът създават максимални 
условия за извършване на пълноценна дейност и това децата да се чувстват 
приятно и комфортно. Създаването на подходяща атмосфера, красота и уют 
зависят от външния вид на сградата на детската градина, от оцветяването, 
оборудването, подредбата на мебелите в помещението и др.

Интериорът е организиране на вътрешното пространство на архите-
ктурната среда (жилищна и обществена) с обзавеждане, както и художестве-
но-естетическото и функционалното му оформление. Основната цел на инте-
риорния дизайн е да предложи интересно решение на конкретно помещение, 
което да се проектира съобразно хората, които ще го обитават, като се вземат 
под внимание техните навици, физически особености, стилови предпочита-
ния и философия на живот. Обзавеждането на интериорното пространство 
не предполага колко много неща имат значение и за колко много детайли 
трябва да се помисли. Дизайнерът трябва да се съобразява с техническите 
параметри на пространството, трябва да се обмислят особеностите, свърза-
ни с осветлението, разположението на различните зони, конструкцията на 
мебелите и др. Тези неща трябва да се вземат под внимание, защото оказват 
влияние не само върху дизайна, но и върху практичността и естетичността на 
интериора. Целта на интериорния дизайн е да се проектира не само красиво, 
но и уютно и лесно за употреба обзавеждане.

Естетическото оформление на предметно-пространствената среда ...
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Проектирането на интериора на детската градина се извършва на ос-

новата на познаването на детската психика, на детските потребности и е в 
съответствие с целите и задачите на образователната система, насочена към 
развитието на децата. Интериорът се съобразява със специфичните особе-
ности на възрастта на подрастващите и характера на учебно-възпитателния 
процес. Освен да осигурява условия за правилното физическо развитие, сре-
дата и нейната предметно-пространствена организация включва и фактори, 
които развиват детската любознателност, наблюдателността, самостоятел-
ността, познавателната активност във всички видове дейност и формирането 
на ценни личностни качества и навици у децата.

Оптимално организираната среда в детската градина създава условия 
за активна, богата и разнообразна съвместна дейност на децата (игрова, тру-
дова, познавателна, художествено-творческа, спортна), повишава работоспо-
собността и настроението, служи за успешната им социализация. Със своята 
функционалност, целесъобразност и хармония предметно-пространствената 
среда оказва силно въздействие върху естетическото изграждане на личност-
та на детето, създава условие за проява и развитие на творческите им спо-
собности. Тази среда формира естетически вкус, естетически потребности, 
приобщава детето към произведенията на изкуството, съдейства за пълно-
ценното функциониране на системата за естетическо възпитание. Детската 
градина е обществено-възпитателно заведение, което обслужва и задоволява 
естетическите потребности на всички деца, създава условия за колективна 
и индивидуална творческа дейност, осигурява чувство за сигурност, спокой-
ствие и емоционална стабилност.

Голяма част от произведенията на изобразителните изкуства са ситу-
ирани в средата за живеене, отдих и труд на децата. Картини, пластики и де-
коративно-приложни творби, изпълнени в различни материали: бои, камък, 
керамика, текстил, мозайки и др., организират идейно-естетически простран-
ства на детската градина, формират средата по законите на красотата и проя-
вяват своето социално предназначение. Тъканите, картината, декоративното 
пано и др. с определени размери и пропорции, предназначени за дадено мяс-
то, получават качества, когато участват в цялостния вид на ансамбъла и са 
във взаимоотношения с много други предмети. Предназначените за стенна 
украса текстилни пана, картини и др. трябва да се съобразяват с размерите на 
помещението така, че да не създават впечатление за празнота или за претру-
паност. Друг определящ фактор освен размерите на помещението са мебели-
те. Техният стил, големина и форма изисква и съответен стил на композиране 
при проектирането им и прецизно техническо изпълнение.

Декоративните пана участват активно и при подбирането на цветната 
гама в интериора, като колкото е по-голяма повърхността, която покриват, 
толкова по-важна е тяхната цветност, която трябва да хармонира с цялата 
обстановка наоколо. Определена картина може да придаде един нов, съвсем 
различен характер на помещението или да бъде неговият колоритен акцент. 

Димитър И. Балкански
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В интериора на детската градина е нужно да се отделя голямо внимание 

при избора на цветовете, защото те имат непосредствено психофизиологично 
и емоционално въздействие върху децата. 

Във външния вид на архитектурната среда (екстериор) се разгръщат 
различни произведения на изобразителното изкуство – скулптури, стенопи-
си, мозайки, керамични пана и др., които се обвързват с нея и взаимно си 
влияят и доразвиват в посока на: хармония, архитектоника, стил и т.н. 

„Естетически обмислената обстановка, обогатена с различни произве-
дения на изкуството, повишава ефективността на процеса на обучение. Тя 
създава условия да се обогатяват знанията, художествените впечатления, да 
се формират естетически критерии у децата“[4:159]. Цветовата окраска, ор-
ганизацията на пространството, връзките между отделните помещения, дво-
рът, произведенията на изобразителното изкуство (пана, картини, стенописи, 
пластики и др.) разширяват общата художествена култура на децата, осигу-
ряват естетически преживявания и тях у създават потребност за естетическа 
активност. 

Естетизирането на детската среда е процес на създаване на иновативен 
интериорен дизайн в помещенията на детската градина, където е заложен оп-
итът и формирането на културни и етични взаимоотношения и взаимодейст-
вия между дете–дете, дете–възрастен, възрастен–възрастен.

В много детски градини се наблюдава стремеж към търсене на нови 
възможности при подреждането и изграждането на предметно-простран-
ствената среда. Тази потребност се налага от необходимостта при реализира-
не на самостоятелната художествена дейност и дейността за избор от децата. 
Наред със създадените условия за игра, учене, сън и хранене помещенията в 
детската градина е необходимо да предлагат и условия за осъществяване на 
куклен театър, сюжетно-ролеви и театрализирани игри, кът за изобразителна 
дейност на децата и място за показване на продуктите от тази дейност.

Привлекателността и хармонията в предметно-пространствената среда 
се осъществяват чрез умелото съчетаване на естетическото и функционал-
ното ѝ предназначение. Необходимата материална обстановка трябва рацио-
нално да се подрежда, като предметите в нея е необходимо да притежават 
естетически качества, да включват национални елементи, създавайки нацио-
нална и творческа атмосфера на работа. Привлекателността на средата се по-
стига, когато е съобразена с естетическите изисквания, с потребностите на 
децата да играят, учат и творят в приятна обстановка, по-различна от тази в 
семейството. Красотата създава положителни емоции и преживявания у под-
растващите, стимулирайки ги към разнообразни дейности.

„Разнообразният характер на детската дейност, съдържанието на пе-
дагогическия процес, богатите форми на неговото протичане налагат много 
точно да се определи количеството и многофункционалността на подвижни-
те и неподвижните мебели, техният цвят и играчките в основните помеще-
ния, тъй като прекаленото насищане на пространството с тях довежда децата 
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до бърза психическа умора и разсеяност, намалява площта за движение и раз-
валя естетическия вид на обстановката“[4:160]. 

На децата трябва да се създават условия и възможности за промяна на 
жизнената им среда според нуждите им в конкретната ситуация и да удовлет-
воряват своите наклонности и желания. Така те по-лесно биха се оформили 
като независими личности със собствено мислене и биха станали по-уверени 
в собствените си сили.

Естетическото възприятие се изразява в способността на индивида 
не само да вижда и наблюдава, но и да чувства красотата в предметите – да я 
намира в тяхната форма, цветовете, пропорциите, съотношенията, в хармо-
нията от многообразието им. Естетическите възприятия са свързани с есте-
тическите качества, свойства, изразителност на околната предметна сфера, 
с изграждането на елементарни естетически емоции и критерии за оценката 
им. Формирането на естетическото възприятие е своеобразно отражение в 
съзнанието на образи, чувства и преживявания, които детето получава от за-
обикалящата го действителност или от произведенията на изобразителното 
изкуство.

Формирането на естетическо възприятие у децата е възможно само при 
определено ниво на развитие на способността да се анализира. Става дума за 
равнище, на което детето се оказва в състояние ясно да си представи обек-
та като цяло и мислено да отдели в него отделните свойства и признаци. За 
развитието на такива анализиращи възприятия са насочени разнообразни 
упражнения, които се изпълняват от децата в обучението по изобразителни 
дейности. Особено голямо внимание се отделя за възпитаването на умения – 
да се определят най-вече характерните признаци на предмета – форма, стро-
еж, големина на детайлите, цвят, положение в пространството.

За решения на задачите, свързани с възприятията, съществено значение 
има правилният подбор на демонстрираните обекти и изображения. Важно е 
използваните в обучението по изобразително изкуство нагледни средства за 
изобразяване да са прости по форма, ярко и релефно да изразяват присъщите 
им особености. Те трябва да оказват на детето голямо възпитателно въздейст-
вие, да способстват за развитието на неговия естетико-художествен вкус.

Общите изисквания към използваните дидактични средства (табла, мо-
дели, макети и др.) за наблюдение в обучението по изобразителни дейности 
„..са свързани с изпълнението на принципа за нагледност  – да притежават 
добър естетически вид и завършеност, да са достатъчно големи и поставени 
на подходящо място, за да се виждат от всички. Сред действителните обекти 
особено важни и интересни се оказват природните обекти, които могат да 
бъдат убедителен пример за естетика по отношение на форма, цветово из-
граждане и конструкция“[3: 78].

Естетическото възприятие предполага наличие на интерес не само към 
съдържанието на художественото възприемане, но и към изобразителните 
средства. Чрез образите от изкуството могат да се покажат на децата богат-
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ството и разнообразието от линии, форми и цветове на обкръжаващия свят, 
тяхното съответствие със съдържанието на произведенията на изобразител-
ното изкуство. Колкото по-пълно и всеобхватно бъдат разкрити изобрази-
телните средства, които художникът използва, толкова по-разбираема за де-
цата става главната идея на произведението, толкова по-силно ще се проявят 
техните преживявания и естетически чувства.

Естетическите възприятия са свързани с естетическите качества на 
външната страна на предметната сфера, с формирането на естетически емо-
ции и критерии за оценката им – съразмерност, хармонични цветови съче-
тания и др. Художествените възприятия са насочени към разкриването на 
съдържанието, същността на обектите и явленията с помощта на произве-
денията на изобразителното изкуство и са съпроводени с формирането на 
естетически чувства. Тези възприятия са неделима част от художественото 
възпитание като процес на приобщаване към културните ценности на чове-
чеството.

За обогатяването на възприятията, представите и въображението на 
децата съществена роля имат не само изобразителните дейности (рисуване, 
апликиране, моделиране), но и предметно-пространствената среда, която ор-
ганизира дейността на подрастващите, стимулира тяхната естетико-художест-
вена активност. Цветовото оформление на предметно-пространствената сре-
да в детската градина играе важна роля за нейното естетическото възприемане 
от децата. Съобразявайки се, че подрастващите имат предпочитание към топ-
лите цветове (жълт, оранжев, червен) се налага при оцветяването на помеще-
нията, на целия интериор, да се предвижда съответното им оцветяване. 

Обогатяването на естетико-художествените възприятия на децата е 
свързано с развитието на способността да се наблюдава, но не въобще, а да 
се наблюдава конкретно и целенасочено. За възпитаване на тези възприятия 
у децата е необходимо да се развива наблюдателността и да се изгражда у тях 
умение да се вижда същественото, характерното, което разкрива специфич-
ната същност на обекта за възприемане.

Ефективността на учебно-възпитателния процес зависи от творческо-
то виждане и активното участие на детския учител в усъвършенстването и 
рационалното използване на материалните условия в детското заведение  – 
естетическата и функционалната организираност на екстериора и интериора 
в него. Интериорният дизайн и в частност художествената украса по стени-
те на помещенията въздейства позитивно върху емоционално-естетическата 
отзивчивост на детето, влияе положително на неговото самочувствие и пси-
хическото му развитие, провокира детското въображение и стимулира позна-
вателните му интереси.

Формирането на многофункционална среда в условията на детското 
заведение превръща детският учител във важен фактор при нейното аранжи-
ране, което налага наличие на необходимите знания и компетенции от него 
за организирането на тази среда. В търсене на сполучливи и нестандартни 
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решения за оформянето на подходяща среда за живот на децата педагогът 
следва да изгради подходяща стратегия или модел, имайки предвид редица 
педагогически съображения.

За създаването на съвременен модел на продуктивна естетическа среда 
с предлагането на иновативни модели и интериорни решения се подпомага 
учебно-възпитателната работа на учителя по всички образователни направ-
ления. С тях се дава приоритет на подходяща и богата подпомагаща среда, 
която предлага разнообразие на функционалната дейност на децата. Основен 
момент в оформлението на интериорните решения с игрово-познавателен ха-
рактер, е разбирането на необходимостта от съвременна личностно-подкре-
пяща среда в детските заведения за създаване на нови условия за повишаване 
на продуктивността и художествено-практическия опит на децата.

При естетическото и оптималното моделиране на пространството в 
детската градина социално-битовата среда и нейната организация трябва да 
осигуряват на детето свобода и възможност за общуване с останалите чле-
нове на групата. В някои случаи обаче оформянето на средата е съобразено с 
нуждите на възрастните и не съвпада с детските потребности, което води до 
конфликти по повод „неудобствата“, които средата създава. По този начин 
не се отчита ролята на материалната среда за формирането на личността на 
детето.

Архитектурното решение и дизайнерският проект на предметно-прос-
транствената среда е необходимо да осигурява и гарантира: игрова обстанов-
ка, среда за творческа дейност и свободно самоизразяване на детето, обра-
зователни зони за приобщаване към изкуствата и комуникативно простран-
ство за двигателна култура.

В социален и педагогически аспект предметно-пространствената среда 
не е просто обикновена битова среда, а е културно-педагогически комплекс, в 
който пълноценно работят и живеят децата и техните учители. Освен естети-
чески и творчески функции тази среда изпълнява и възпитателни, психоло-
гически, познавателни, утилитарни и спортно-двигателни функции.

Необходимостта от осигуряване на естетическа и личностно подкре-
пяща среда в детската градина се явява важно средство за подпомагане пе-
дагогът да изпълни успешно конкретни педагогически цели в съответното 
игрово-образователно пространство. Нужен е богат съвременен и нагледен 
дидактичен материал по всички образователни направления и обучаващи си-
туации, като недостигът им в обучаващата среда може да се окаже негативно 
за учебно-възпитателния процес в детското заведение.

При проектирането на предметно-пространствената среда е нужна 
ясна концепция за интериорния демонстративен материал, съчетаващ хар-
мония между форма, съдържание, функция и художествено-естетически вид. 
Необходимо е да се спазват и някои основни изисквания: съдържателност, 
плътност, функционалност; отвореност и интегративност; динамика и раз-
нообразие; безопасност; естетичност. Създадените дидактични интериорни 
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продукти улесняват педагога при набавянето на подходящ нагледен матери-
ал, насочват творческия му потенциал в създаване на нови забавни и подхо-
дящи игри и дидактични упражнения.

Естетизирането на предметно-пространствената среда в детската гра-
дина е неизменна част от развитието на детската продуктивност. Често пъти 
независимо от липсата на средства за обновяване на образователната среда, 
педагозите са длъжни да организират една приветлива естетически и образо-
вателна база, необходима за развитието на подрастващото поколение. 

Eстетическият облик на детското учебно заведение може да се осъщест-
вява в много насоки. Благодарение на отговорни учители и отзивчиви роди-
тели е възможно да се естетизира интериорът на детското заведение – старата 
мебел да се пребоядиса, а по стените да се нарисуват сюжети от приказки, лю-
бими за децата анимационни герои, декоративни мотиви и др. Създаването 
на естетическа обстановка по време на празници и тържества, организиране-
то на изложби с детско творчество е гаранция за по-успешното изграждане на 
художествено-естетическото възпитание у децата. 

Учителите активно участват в изработването на подходящи нагледни 
дидактически пособия, осигуряват необходимите материали, заедно естети-
зират обстановката и създават условия за осъществяването на ефективен об-
разователно-възпитателен процес. 

Могат да се набележат и следните препоръки към детските учители по 
отношение на художествено-естетическото възпитание на децата:

1. Създайте творческа атмосфера за работа и естетически издържана 
обстановка в детската градина, като предоставите подходящи условия за ра-
бота на децата. 

2. Поддържайте постоянен интерес у детето в процеса на естетическо 
наблюдение и възприемане на обекти от заобикалящата го среда в детската 
градина.

3. Посещавайте изложби, галерии и музеи с децата, така те ще изградят 
интерес към емоционално общуване с произведенията на изобразителното 
изкуство. Произведенията, които са част от интериора в детската градина, 
трябва да са достъпни за възприемане от децата и да отразяват естетическо и 
правдиво околната действителност.

Естетизирането на предметно-пространстветата среда в детската гра-
дина е необходимо средство за възпитание на децата, което налага тя да от-
говаря на съвременното развитие на технологиите, да създава възможност за 
прилагане на нови педагогически практики и модели, да поставя децата да из-
пълняват разнообразни дейности в една непринудена естетическа атмосфе-
ра. Наблюдавайки около себе си красиво издържана и естетически оформена 
обстановка, детето постепенно започва да приема заобикалящото го обкръ-
жение като определена норма, като така се стимулират и неговите естетико-
художествени възприятия.
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Dimitar N. Cholakov

ABSTRACT: The macroeconomic medium is essential for the development of 
education and culture. Economics, education and culture are usually regarded as 
opposing entities. Undoubtedly, education, economics and visual arts also have 
economic dimensions. It is time for the subjects related to art management and 
financing to be included not only in master but also bachelor curricula. There is 
a set of principles and tools as well as a frame for planning and developing the 
teaching of visual arts. Traditional competence has turned out to be insufficient 
when it comes to managing education and culture. The new millennium is sup-
posed to bring about new approaches towards organizing and financing in both 
spheres. 
KEYWORDS: economics, art management, planning, financing, education, cul-
ture, arts.

Изследването е финансирано по проект № РД–10 – 431 / 07.03.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Образованието, икономиката и културата обикновено се разглеждат 
като противопоставящи се субекти. Това е по-скоро емоционален подход, ба-
зиращ се не толкова на научно изследване, а по-скоро е базирано на някакво 
емоционално отношение. Повсеместно мнение е, че икономиката не се грижи 
за изкуството, а хората, занимаващи се с изкуство, в по-голямата си част са 
много далече от икономиката. Образованието често за много хора приключ-
ва с получаването на дипломата за средно или висше образование. Въпреки 
всичко несъмнено е, че образованието, икономиката и визуалните изкуства 
имат и икономически измерения. Макроикономическата среда е от изключи-
телно важно значение, както за развитието на образованието, така и за раз-
витието на изкуствата.
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За да се разбере правилно това значение, трябва да се характеризират 

макроикономическите проблеми на България: стагнация на икономиката, 
безработица със средни европейски показатели, доста неясни образовател-
ни критерии в различните степени на образование, сравнително голям брой 
университети, за сметка на драстично намаляване на населението и в част-
ност на младите хора, разкриване на специалности, нужни на преподаватели-
те и почнти без последваща реализация, голяма безработица на работещите в 
сферата на образованието, изкуствата и културата, неясен статут на образо-
вателни и културни институции, липса на закон за спонсорството и данъчни 
облекчения  – корпорациите да бъдат освободени от данъци до определено 
ниво, при оказване на финансова подкрепа на образователни и културни ин-
ституции, липса на бръзка между образование, култура и бизнес, липса на 
капитално подпомагане с цел подобряване на сградния фонд и транспортни-
те комуникации.

В отговор на предизвикателствата, които ни предлага новото хилядо-
летие в сферата на образованието и в частност на обучението по визуални 
изкуства, трябва да бъдат преодолени редица слабости, характеризиращи се 
с прекаленото „затваряне“ на дизциплините, превръщането им в доста оста-
рели модели на обучение. Разкриването на нови актуални дисциплини като 
графичен дизайн и комуникации, фотография, съвременни визуални форми 
и др. би допринесло за значителното повишаване интереса към обучението 
по визуални изкуства, който в последните години видимо спада. От тука про-
изтича и връзката с икономиката – гарантиране на реализация на базата на 
съвременните форми на обучение. Това предполага и осъвременяване мето-
дите на преподаване и по приетите за класически дисциплини: живопис, гра-
фика и скулптора. Цвета като живописен компонент вече е нормално изразно 
средство за скулптората и графиката, пластично обемните решения са част от 
живописта и графиката, а съвременните компютърни технологии и фотогра-
фията са изразни средства за графиката.

По отношение на маркетинга в образованието обучението по пластич-
ни изкуства за всички дисциплини и специалности трябва да бъде ориенти-
ран към потребителите, учебните задачи да имат съвременно звучене, като 
това в никакъв случай не предполага пренебрегването на класическите мето-
ди и познания, които студентите трябва да усвоят.

В много български университети артмениджмънтът е в магистърските 
учебни планове. Отдавна е време дисциплини, свързани с артмениджмънта, 
да бъдат включени и в бакалавърските учебни планове. Това би допринесло за 
разширяване знанията на студентите по визуални изкуства, би ги направило 
по-желани от работодателите и в частност би им помогнало в реализацията 
като художници. През последните няколко десетилетия се появи понятието 
„визуален артист“. За разлика от художниците в по-голямата си част визу-
алните артисти не са завършили художествено образование. Те реализират 
своите идеи по всякакъв начин, който доста често включва необичайни мате-
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риали, форми, движения, техники и технологии от много и различни направ-
ления на науката и техниката. Характерното за тях е, че те много ефективно 
използват стратегията за мениджмънт, като по този начин си осигуряват фи-
нансиране, реклама и лични доходи.

В това отношение образователната политика на държавата трябва да 
се обърне към университетите с по-ясни критерии и изистквания за обуче-
нието по артмениджмънт за всички специалности, включващи визуалните 
изкуства.

Много от завършилите обучение по визуални изкуства започват ра-
бота в художествените музей. Точно там най-много са нужни познания по 
мениджмънт. Сами по себе си музеи, които се стремят да имат повече посе-
тители, са ориентирани към такава организация, която предполага организа-
ционна структура и култура, обърната към посетителя и маркетинг, който би 
осигурил достатъчно средства и финансова стабилност.

Съществува набор от принципи и инструменти, както и рамка за пла-
ниране и развитие, които музейни специалисти, обучени по артмениджмънт, 
могат да използват за съвременното изграждане и развитие на художестве-
ния музей. Започвайки работа в художествен музей, завършилият визуални 
изкуства попада в един свят, който съхранява, регистрира и експонира плас-
тичната култура на определен регион, който може да се радва, съпреживява 
и учи общувайки непосредствено с произведенията, но и който има задъл-
жението да ги преведе през времето, като им осигури подходящи условия за 
съхранение (депо, изложбена площ, охрана, подходящи атмосферни условия) 
за което трябват средства.

Маркетингът е толкова основно нещо, че не може да се счита за отделна 
функция. Това е целият бизнес, видян от гледната точка на окончателния си 
резултат, тоест от гледната точка на клиента – Питър Ф. Дракар.

Всеки художествен музей трябва да демонстрира стойностите си освен 
на общественоста и на своите финансови покровители. По този начин той ще 
осигури необходимите средства за дейност, а това е възможно от служите-
ли, обучени по арт мениджмънт. Уредниците в музейте трябва да управляват 
съществуващите колекции, изложби, различните образователни програми и 
събития, като това трябва да е привлекателен и качествен за обществото про-
цес. Както търговските продукти, така и експонатите в музея могат с времето 
да остареят и да влошат качеството си. Самата публика не е еднородна и ед-
накво естетически грамотна и очакванията им от дизайна на експонатите или 
тяхното разбиране с времето се променят. Много от експозициите в нашите 
художествени музеи не са променяни с десетилетия. Това предизвиква дори 
и в редовните посетители отекчение и липса на интерес. Грижа на уредниците 
в художествените музеи е експонатите да са достъпни, добре експонирани и 
осветени, да има удобни места за сядане в изложбените зали.

Завършилите обучение по визуални изкуства знаят, че художествените 
музе работят и за да привличат ученици в своите сгради. Друг съвременен 
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способ за реализация на изложбената дейност е показване на отделни колек-
ции по интернет.

За съжаление все още българските художествени музеи са държавни 
културни институции и успоредно с обучението по специалисти по арт ме-
ниджмънт са необходими и сериозни промени в закона за музеите. Липсва 
всякаква възможност за търговски обмен между отделните галерии, което 
сериозно ни разграничава от европейската практика и продължава да прави 
българското изобразително изкуство непознато и неатрактивно за европей-
ските ценители.

България е страна, която по-скоро живее с митовете на своето минало 
и вследствие на трудната и противоречива история, обръщането и към „бъл-
гарщината“ понякога има ролята на защитна реакция. Предишният 40-годи-
шен период на изолация е довел до много скрити последствия, което сериоз-
но е откъснало образованието и изкуството от международните тенденции и 
стандарти. Може би единствено класическата музика не е пострадала сериоз-
но, за разлика от изобразителните изкуства, поп-музиката, театъра, киното, 
промишлените изкуства и архитектурата, които в сравнение с европейските 
тенденции трябва да извървят определен път по отношение на творческите 
постижения и усъвършенстването си.

Традиционната компетентност се оказва недостатъчна за оправление 
на образованието и културата в създадените нови пазарни условия. Това съз-
дава огромно предизвикателство към квалификацията на културната и обра-
зователната адмнинистрация. Необходими са пакет от натрупани знания за 
стратегическо и финансово планиране. Необходим е нов пазарен подход при 
разработване и организация на културни инициативи и цялостна оценка на 
културната политика, основаваща се на критерии, различни от политическа-
та целесъобразност. Необходимо е да се отдели повече внимание на такива 
аспекти като качество или въздействие на крайния образователен или култу-
рен продукт.
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ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
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CONTINUING PROFESSIONAL  
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ABSTRACT: The article examines the problem of continuing professional devel-
opment of teachers – types, models activities. It analyses the condition of con-
tinuing professional development of teachers in the country.
KEYWORDS: continuing professional development of teachers, continuing pro-
fessional development of teachers in Bulgaria.

В условията на продължаващо образование функцията обучение и раз-
витие на човешките ресурси се превръща в една от най-важните при упра-
влението на човешките ресурси в училищните организации. За да могат да се 
адаптират към промените и същевременно да се развиват, училищните ор-
ганизации трябва да полагат усилия за професионално развитие на своите 
човешки ресурси съобразно бързо променящите се изисквания.

В англоезичната литература няма общоприето понятие за обозначаване на 
професионалното развитие на учителите – използват се in-service training, teacher 
development, continuing professional development, staff development и др. В нашата 
специализирана литература и в образователната практика все още преобладава-
що се използва остарелият термин повишаване квалификацията на учителите.

Най-често цитираното определение на понятието „продължаващо 
професионално развитие“ на учителите в специализираната литература е на 
Кристофър Деи, професор в Нотингамския университет. Според по-новия 
вариант на определението от 2004 г. „с този термин се описват всички дей-
ности, с които учителите са ангажирани в продължение на тяхната кариера и 
които са предназначени да обновяват тяхната работа“[1]. 

При анализа на литературата прави впечатление, че има значително 
припокриване между влаганото съдържание в термините продължаващо об-
разование на учителите и продължаващо професионално развитие на учи-
телите.
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За училищните организации професионалното развитие на учителите 

е необходимо, за да могат да разполагат с човешки ресурси, които не само 
покриват стандартите за трудово представяне, но и непрекъснато усъвър-
шенстват собствената си трудова дейност съобразно промените в науките, в 
областта на образованието и педагогическата практика. Именно професио-
налното развитие на тези учители лежи в основата на индивидуалните им 
трудови постижения, както и в постиженията на училищата, в които работят. 

Подпомагането на професионалното развитие на учителите изисква 
осъществяването на широк набор от дейности по управлението на човешки-
те ресурси на различните нива на управление на образователните системи – 
национално, локално, училищно. Като едно от най-важните средства за това 
се приема осигуряването на участие на учителите в обучение, което да разви-
ва техните знания, умения, компетентности и професионален опит и да води 
до постигането на по-високи професионални резултати. Обучението може да 
бъде осъществявано извън училище или вътре в училището. В литературата в 
тази област най-често се приема класификацията на типовете продължаващо 
професионално развитие на учителите на Ан Лиеберман, един от най-изтък-
натите изследователи на образованието в САЩ, професор в Станфордския 
университет. Тя обособява три типа такова развитие, съобразно обучението, 
в което учителите участват:

1. Професионално развитие на основата на директно обучение (курсо-
ве, конференции, семинари, консултации).

2. Професионално развитие, базирано върху учене в училище (ментор-
ство, коучинг, „критично приятелство“, екипи за планиране на задачи и др).

3. Професионално развитие, свързано с учене извън училище (посеще-
ния в други училища, участие в учителски мрежи за учене, партньорства учи-
лище – университет и др).

Друг аспект, на който в литературата се обръща голямо внимание, е 
по отношение на моделите на продължаващото професионално развитие на 
учителите. Тук все още остава най-популярна класификация е на Алън Кене-
ди от 2005 г., който посочва осем такива модела [2]: 

• тренингов модел;
• обучение по акредитирани програми;
• модел на дефицита;
• каскаден модел;
• базиран върху стандарти модел;
• модел на коучинг и менторство;
• модел на общностите на практиците;
• модел на изследователските дейности;
• трансформативен модел.

С течение на времето са възникнали промени и съвременното разбира-
не за моделите не винаги съвпада с това, което А. Кенеди е влагал в него преди 
повече от десет години.

Динко В. Господинов
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Тренинговият модел (по-точно модели) се прилага основно за усвоява-

не на професионални умения при обучение без откъсване от работа. 
Обучението на учителите по акредитирани учебни програми се свърз-

ва главно с университетите. Акредитацията на учебната програма се приема 
като гаранция за качеството на предлаганото обучение. Издаването на серти-
фикат при приключването на обучението също служи като гаранция за тако-
ва качество. 

Моделът на дефицита по-точно би могъл да се обозначи като модел на 
професионалния дефицит (дефицити). Насочен е към учителите, чието тру-
дово представяне невинаги отговаря на съответните изисквания или трудови 
стандарти. В този случай обучението има за цел да компенсира тези дефи-
цити от знания, умения, компетентности и опит и да помогне за подобрява-
не на постиганите трудови резултати. Някои изследователи разглеждат този 
модел като демотивиращ учителите и отхвърлят прилагането му. В теорията 
и практиката на УЧР подобно обучение се обозначава като компенсиращо, 
чието предназначение е да се преодолеят професионалните дефицити и да се 
подобрят трудовите постижения. То не бива да се отхвърля, само защото е на-
сочено към преодоляване на съществуващите пропуски в знанията, уменията 
и компетентностите. То не е единственото обучение, а част от организацион-
ното обучение на съвременните човешки ресурси. В него се съдържат и дру-
ги типове обучения, които са предназначени да усъвършенстват и развиват 
професионалната подготовка съобразно сегашните и бъдещи потребности.

Каскадният модел включва серия от последователни и взаимосвързани 
обучения, чрез които се надграждат и разширяват знания, умения, компе-
тентности и др. 

Базираното върху стандарти професионално развитие е ориентирано 
към покриване на конкретните изисквания, заложени в тях.

Менторството и коучингът обикновено се свързват с въвеждането на 
новоназначените учители в училищните организации и при обучения, свър-
зани с преодоляване на професионални дефицити. Коучингът обаче може да 
се използва и при оказването на професионална подкрепа, разпространява-
нето на добри практики и на иновации и др.

Идеята за общностите на практиците (communities of practice) е пред-
ставена за пръв път през 1999 г. от Етиен Уенгър (Etienne Wenger) и се раз-
пространява бързо, включително в сферата на образованието. Тези общности 
представляват неформални доброволни обединения на учители. Имат време-
нен характер и променлив състав. Включват обикновено професионалисти, 
които имат силен интерес към професията и желаят да се развиват в нея.

Е. Уенгър посочва три характеристики, които превръщат една група в 
общност на практици:

◉ наличие на обща сфера на интерес (например учителската професия);
◉ активна въвлеченост в работата на общността;
◉ групите са фокусирани върху практическата дейност на участниците.

Продължаващото професионалното развитие на учителите
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Най-често в областта на образованието тези групи се обозначават с 

термина Professional Learning Communities. Най-често включват учители, 
преподаващи един и същ учебен предмет или близки такива. Учителите са 
от едно училище, или няколко такива. Дейността им е свързана с обмен на 
информация, знания, опит, взаимни посещения и обсъждания на уроци, съв-
местно решаване на проблеми, коучинг, провеждане на изследвания, разра-
ботване и реализиране на иновации др. Най-характерното за тези общности 
е, че дейността им е насочена към усъвършенстване на учителската практика 
на участващите в тях.

В периода след 2010 г. традиционните общности на практиците усилено 
се изместват от виртуалните учителски общности в различните им разновид-
ности.

При модела на изследователската дейност учителите участват в такава, 
организирана на училищно или локално равнище, или в партньорство учи-
лище–университет.

Провежданото обучение при трансформативния модел стимулира екс-
перименталната работа на учителите, генерирането на нови идеи, създава-
нето на добри практики, разработването и реализирането на иновации, чрез 
които да се трансформира и подобрява както тяхната собствена дейност, така 
и дейността на самите училища.

Освен класификацията на моделите на продължаващото професио-
нално развитие на А. Кенеди съществуват и други. Резултатите от продъл-
жаващото професионално развитие на учителите обаче зависят не само от 
прилаганите модели, а по-скоро от политиките в областта на продължаващо-
то образование на национално равнище и политиките по УЧР, прилагани на 
училищно равнище.

Според J. Lermunt професионалното развитие на учителите се базира върху 
три основни типа знание – придобито от собствен опит, придобито от обучение 
университетски тип (в см. участие в организирани форми на обучение) и от опита 
на колегите учители, като намират израз в прилагането им в практиката [3]. 

Продължаващото професионално развитие на учителите включва ши-
рок диапазон от дейности, като обикновено преобладават тези, свързани с 
обучението. Например F. Villeneuve-Smith, C. West, B. Bhinder посочват след-
ните такива дейности [5]: партньорски коучинг, коуч-тренинг, участие в ак-
редитирани курсове или програми за обучение, менторство на нови колеги, 
партньорска супервизия, партньорско наблюдение на урок, екипно препода-
ване, екипно самооценяване, създаване и разпространяване на добри прак-
тики, подаването на обратна връзка при оценяването, екипни срещи и об-
съждания, подготовка за оценяване на учениците, участие в професионални 
учителски общности, групи и бордове, свързани с преподавателската работа и 
преподаваният учебен предмет, партньорски дейности, посещения в общно-
сти и организации, дизайн на учебното съдържание, дейности по е-обучение, 
обсъждане на статии от списания и книги, търсене на ресурси в интернет.

Динко В. Господинов
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Изследване в страните от ОИСР показва, че в тях в продължаващото 

професионално развитие на учителите се използват следните дейности: не-
формално обучение, използване на професионална литература, участие в кур-
сове, ателиета, конференции, семинари, учителски мрежи, менторство и коу-
чинг, квалификационни програми, наблюдение на уроци в други училища [6]. 

Според However характеристиките на ефективното продължаващо 
професионално развитие на учителите са:

• учителите притежават знания и педагогическо съдържание на знани-
ята;

• самоефикасност на учителите при преподаването на учебния пред-
мет;

• подходяща обучаваща среда в класната стая (поведение на учителя, 
поведение на учениците, взаимодействие учител – ученици, дейности 
за преподаване и учене);

• успеваемост на учениците на изхода [7].
C. Whitehouse предлага друг вариант на тези характеристики, а именно:
◉ идентифициране на потребностите на учителите от учене;
◉ постоянно професионално развитие;
◉ специфично влияние на преподавания учебен предмет;
◉ базирано е върху работата в класната стая;
◉ осъществява се в сътрудничество с колегите;
◉ използване на външни експертизи [пак там].
Постигането на добри резултати в продължаващото професионално 

развитие на учителите е важно както по отношение на самите учители, така и 
на училищата и системата на средното образование като цяло. Професионал-
ното развитие дава възможност на учителите да развиват и обогатяват своите 
знания и професионален опит, да постигат по-добри резултати в работата с 
учениците, да реализират пълноценно своите творчески способности. За учи-
лищните организации то е необходимост от гледна точка на подобряването 
на тяхната дейност, постигането на по-високи резултати в училищната дей-
ност и конкурентоспособността на училището. Професионалното развитие 
създава добри възможности за положително въздействие върху трудовата 
мотивация на учителите, включително и за ангажираност към училищната 
организация, както и за задържането на добре работещите  – най-важният 
елемент на училищните човешки ресурси. Значението на професионалното 
развитие на учителите за функционирането на системата на средното образо-
вание може би най-добре би могло да се изрази с думите на Михаил Герасков, 
че каквито са учителите – такова е и училището.

В сравнение с практиката в други страни, дейностите по продължава-
щото професионално развитие на учителите в нашата страна са се проме-
нили в недостатъчна степен през преходния период. Много техни основни 
характеристики вече не съответстват на новите изисквания, отправяни към 
образованието. До предстоящото влизане в сила на ЗУПО продължаващото 
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професионално развитие на учителите се базира върху остарялата наредба № 
5/1996 г. на МОН за условията за повишаване квалификацията на педагогиче-
ските кадри. Според чл. 2 на тази наредба продължаващата квалификация на 
учителите е „етап в непрекъснатата подготовка, в която чрез различни форми 
на следдипломно обучение се подпомага пълноценната професионална реа-
лизация на педагогическите кадри“. Съобразно чл.12/1/ квалификационните 
дейности на училищно ниво имат за цел усъвършенстване на професионал-
ните умения на учителите и промяна и развитие на техните професионални 
ценности и нагласи. Чл. 8 и 12 определят формите на обучение, а чл. 9 указва, 
че учителите могат да се включват в организирани форми за повишаване на 
квалификацията по собствено желание, препоръка на директора на учили-
щето или на експерт от РИО. Наредбата включва широк диапазон от форми 
на квалификационна дейност, но само това не допринася съществено за пос-
тигането на по-добри резултати в тази сфера.

В ППЗНП също не е отделено твърде много внимание на продължа-
ващото развитие на учителите. В чл. 128, т.7 е въведено изискване учителите 
да поддържат и да повишават професионалната си квалификация. Чл.130 съ-
държа изискването училищата и детските градини да създават условия учи-
телите да повишават професионалната си квалификация чрез организирани 
форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка. Съобразно чл. 129г 
планирането и координирането на квалификационната дейност в училище е 
възложено като задължение на главните учители.

Краткият обзор на действащата нормативна уредба преди влизането в 
сила на ЗУПО дава възможност за няколко кратки обобщения:

• от учителите се изисква да участват във форми на продължаващо об-
разование като елемент от тяхното професионално развитие;

• от училищата също се изисква да осъществяват такива форми;
• целите на това продължаващо образование са твърде общо формули-

рани, липсва връзка с индивидуалните трудови постижения на учите-
лите и с целите на училищните организации.

Най-същественият проблем е, че самото професионално развитие се 
отъждествява основно с усвояването на знания от учителите. Именно тук се 
получава голямото разминаване в подхода към продължаващото развитие на 
учителите в системата на нашето средно образование – в развитите страни то 
е насочено към постигането на по-високи резултати в работата на учителите 
и съответно на училищата. В системата на нашето средно образование липсва 
необходимото обвързване на професионалното развитие с постиганите тру-
дови резултати. Това води до формализиране на професионалното развитие, 
което основно се свежда до участие във форми на обучение, които невинаги 
са съобразени с реалните проблеми на учителите и съответно не спомагат за 
усъвършенстването на тяхната професионална дейност.

В ЗУПО има текстове, които са насочени към промени по отношение на 
продължаващото развитие на учителите, но липсва цялостна визия за това. 
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Например чл.221/1/ определя повишаването на квалификацията като непре-
къснат процес на усъвършенстване и обогатяване на компетентностите на 
педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изпълняваната 
работа. Тук именно се прави липсващата досега в нормативната база връз-
ка между професионалното развитие и резултатите от трудовата дейност на 
учителите. Чл. 224/2/ също утвърждава тази насока: Повишаването на квали-
фикацията е насочено към напредъка на децата и учениците и към подобря-
ване на образователните им резултати.

Това обаче не е обвързано с реални мерки за отчитане на трудовите 
постижения, а повишаването на квалификацията съобразно чл.222/2/ ще се 
измерва с квалификационни кредити, което по същество запазва досегаш-
ното статукво. Основният проблем в тази насока е, че в нашето средно обра-
зование липсва система за външно оценяване постиженията на учениците. 
В много от развитите страни връзката между професионалното развитие на 
учителите и постиганите от тях трудови резултати се установява чрез външ-
ното оценяване на учебните резултати на учениците. Създаването на подобна 
система за външно оценяване е сложно и скъпо, но тя създава много предпос-
тавки за постигане на по-високо качество на образованието. 

К. Деи разграничава две направления в продължаващото професио-
нално развитие на учителите, които той обозначава като „управляван про-
фесионализъм“ и „демократичен професионализъм“ [2]. По-скоро става въ-
прос за институционално управлявано и лично управлявано професионално 
развитие. В първия случай продължаващото професионално развитие на 
учителите се направлява от съответните институции (Министерство на об-
разованието, локални органи за управление на образованието, училища) чрез 
политики, нормативни документи, изисквания и др. има формален характер 
и е насочено към покриване на установените стандарти. Този тип професио-
нално развитие невинаги е достатъчно адекватно на реалните потребности на 
учителите и обикновено не е твърде ефикасно. 

При втория тип продължаващо професионално развитие учителите са 
негов субект, те го насочват съобразно собствените си предпочитания. Като 
пример за това могат да се посочат различните неформални професионални 
учителски общности, от типа на общностите на практиците. Те са гъвкави, 
инициативни, участващите в тях притежават висок професионализъм и го-
лям творчески заряд, което ги превръща в силен иновативен фактор. Може 
би и в нашата система на средното образование вече е време да се подкре-
пят съществуващите все още твърде малко на брой неформални учителски 
професионални общности. И със сигурност това би бил един от пътищата за 
промяна в нашето общество. 

Продължаващото професионалното развитие на учителите
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО  
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП 
ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНО-ЦЕННОСТНО 

ОТНОШЕНИЕ
Евгени Т. Кръстев

FINE ARTS COURSE CAPACITY IN THE INITIAL STAGE 
FOR EMOTIONAL-VALUE ATTITUDE FORMATION

Evgeni T. Krastev

ABSTRACT: The research focuses on the capacity of the fine art course at the 
initial stages of value formation. The author bases his study on the idea that 
the awareness of values does not determine unambiguously the corresponding 
mode of behavior.  The study suggests a set of methodological situations involving 
various students’ activities aiming to raise value awareness.  A value formation 
model is developed, reflecting the logic of cognition process.
KEYWORDS: values, attitude towards values, behavioral models.

Изследването е финансирано по проект № РД  – 08-133/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

В условията на преход към демократично общество отпаднаха едни 
ценности и се утвърдиха нови. Обществото все още не е определило новите 
социални ценности и норми и не е изработило механизми за санкциониране 
на тези, които ги нарушават.

Формирането на качества на личността, които са материален израз на 
индивидуалните ценности протича в процес на противопоставяне на пози-
тивни и негативни проявления. Моделите на поведение се повлияват от обра-
зци в семейството или се възприемат от медиите или улицата. Днес е трудно 
да се възпитава, че знанието и хуманните отношения са в основата на успеха, 
когато критерий за адекватно поведение са спечелените пари (Колишев, 2008).

Изводите, които правят авторите за формиране на ценностите и цен-
ностното отношение в условията на демократизиране на обществото, и фа-
ктът, че проблемът все още не е достатъчно разработен в педагогическата ли-
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тература и в практиката на обучението, в т.ч на обучението по изобразително 
изкуство, ме провокираха да се насоча към темата на изследването.

Цел на настоящата работа: Да се изследват възможностите, които 
предоставя учебната документация и процесът на обучение по изобразител-
но изкуство в началния етап за формиране на ценности и емоционално–цен-
ностно отношение.

Ценностите са устойчиви убеждения, съобразно които личността оце-
нява света и избира индивидуални модели на поведение. В много случаи по 
своята същност ценностите представляват ограничения, които човек тряб-
ва да спазва при общуването с природата, с другите хора, в обществото, при 
съприкосновението с резултатите от човешката дейност. При формирането 
им си взаимодействат разумът и чувствата, в условията на разнообразна дей-
ност, като резултатът се изразява в оценъчно отношение. При по-малките 
ученици при взаимодействието доминираща е емоционалната сфера, затова 
формулировката на целите е емоционално-ценностно отношение.

В рамковите изисквания на МОН към стандартите за учебно съдържа-
ние, 1999, с. 5 се пояснява, че описанието на постиженията на учениците не се 
ограничава само до знанията и уменията. Доколкото образованието цели „из-
граждането на свободна, морална и инициативна личност“ не могат да се пре-
небрегнат ценностите, ценностните ориентации и нагласи на личността. В този 
документ има уговорка за препоръчителен, а не задължителен характер за тази 
съставка от учебното съдържание. В условията на демократичното общество, 
когато ученикът е свободен да прави своя ценностен избор, не е редно да се 
оценява ценностното му отношение, а умението да обосновава своя ценностен 
избор и способността да анализира проблеми. „Конкретните изисквания“в 
стандартите за ценностните отношения са: формиране на естетическа култура, 
наред с нравствена и здравна; лична отговорност към човешките права и сво-
боди; толерантност към различията на идеи и позиции; подкрепа на демокра-
тични и национални ценности; готовност за учене през целия живот.

Анализът на учебните програми по изобразително изкуство относно 
възможностите за формиране на ценности показва:

В трети и четвърти клас ценностни отношения се формират в процеса 
на приобщаване към националните и общочовешки ценности – природата и 
околната среда, изобразителното изкуство и произведенията на изобразител-
ното изкуство и народното художествено творчество.

Обучението в ІІІ клас. Възможностите, които се откриват в целите на 
учебната програма, се отнасят до „емоционално общуване с произведенията 
на изобразителното изкуство и народното творчество“ „изразяване на мисли, 
чувства и отношения чрез създаване на образи“ „съпричастност към еколо-
гичните проблеми в природата, околната среда, правата на детето, към на на-
ционалните и общочовешки ценности“.

Възможностите на учебното съдържание в ІІІ клас за формиране на 
ценности се отнасят до дейности и резултати от тях отразени в учебната про-
грама като ядра и стандарти. Примери за това са:

Евгени Т. Кръстев
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Ядро 1. Обект и среда. Стандарт 3. Разбира основни връзки между 

обект и среда; Стандарт 4. Изразява емоционално-естетическо отношение 
към възприеманите обекти.

Ядро 2. Обект и образ. Стандарт 4. Проявява избирателно отношение 
при изобразяването.

Ядро 3. Зрител и творба. Стандарт 4. Споделя емоционално-естетиче-
ско отношение при възприемане на художествена творба.

Ядро 4. Визуална комуникация. Стандарт 1. Изразява емоционално от-
ношение при осъзнаване значимостта на знаците за общуването.

Обучението в ІV клас. Възможностите за формиране на ценностно от-
ношение, които се откриват в целите, се отнасят до „съпричастие към еколо-
гичните проблеми на забикалящата среда, проблемите на правата на детето, 
към националните и общочовешки ценности“. Изразява се в настроение и 
собствено отношение към проблемите на околната среда, емоционално въз-
приемане на произведенията на изобразителното изкуство и народното худо-
жествено творчество.

В учебната програма на ІV клас за формиране на ценности се отнасят 
дейности и резултати от тях, отразени в ядра и стандарти, например:

Ядро 1. Обект и среда. Стандарт 4. Ученикът да изразява емоционално-
естетическо отношение към възприеманите обекти и явления в околната среда.

Ядро 2. Обект и образ. Стандарт 4. Емоционално отношение към обек-
ти и ситуации в околната среда.

Ядро 3. Зрител и творба. Стандарт 4. Ученикът споделя емоционалното 
отношение при възприемане на художествена творба.

Ядро 4. Визуална комуникация. Стандарт 1. Ученикът познава най-об-
щите правила за използване на визуална информация в заобикалящата сре-
да. Чрез изобразителната дейност и дейността със средствата за визуална ин-
формация и комуникация проявявя социално-ангажирано отношение.

Ще адаптираме в процеса на обучение по изобразително изкуство отра-
зения в литературата опит за формиране на ценности. Той предполага след-
ната етапност(технология) при усвояването:

– Усвояване на система от знания за изобразителната дейност, за обек-
тите и произведенията на изобразителна дейност, извеждане на обощени зна-
ния за ценностите. В основата е знаенето на ценностите, осъзнаване на тях-
ната обективност. Известно е, че „знаенето на ценностите не определя едноз-
начно съответстващото на тях поведение, защото то е индивидуална дейност, 
пречупена през емоционално-ценностната ориентация“, Ганчева, Е и др.,1996. 
Следователно, необходимо е не само да се знаят ценностите, а да се приемат 
като свои собствени. Това става при организиране на педагогически ситуа-
ции с разнообразни дейности, при които учениците осъзнават ценностите 
като обобщени знания.

– Формиране на индивидуално емоционално-ценностно отношение  – 
резултат от взаимодействието на интелектуалното и емоционалното начало 
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на личността. Емоционално- ценностното отношение показва приобщеност-
та на ученика към ценностите на епохата, в която живее. Формира се в проце-
са на разнообразна дейност – познавателна, усвояване на опит, възприемане 
и създаване на образци. При педагогическите ситуации се съпътстват от по-
ложителни емоции, особено важни за малките ученици, когато се създава ин-
терес към обектите и дейността, когато са мотивирани да я извършват и имат 
потребност за това. Ценностното отношение, което се създава в условията на 
личния опит на ученика, на неговата дейност, пречупено през доминираща 
емоционална сфера е основа, която предполага поведение, съобразно ценно-
стите.

–Усвояването на модели на поведение  – поведението е индивидуална 
дейност, която е пречупена през емоционално-ценностната ориентация на 
ученика. Учениците приемат ценностите и ги съблюдават в своята дейност 
т.е превръщат ценностите в норма. Когато в училищни и житейски ситуации 
ученикът действа съобразно ценностите, то може да се говори за постигане 
на целта – усвояване на модел на поведение.

Горепосоченото може да се представи като етапност, (технология) при 
формиране на ценности, които ще бъдат илюстрирани с конкретни примери 
от процеса на обучение в началния етап:

Първи етап. Формиране на система от знания за изобразителното из-
куство и спецификата на изобразителната дейност. В резултат на това се дос-
тига до обобщени знания, които засягат ценности. В началния етап на обуче-
ние примерите са най-често от България, от родния край. Обекти са приро-
дата и другите елементи на околната среда, резултати от човешката дейност; 
предмет са произведенията на изобразителното изкуство и художественото 
народно творчество (традиции, обичаи, празници); средствата на визуална 
информация и комуникация, които улесняват общуването днес и позволяват 
да живеем заедно.

Ще се спрем на следните примери за обобщени знания, отразяващи 
ценности, които могат да се формират в процеса на обучение:

– Природата на нашата Родина е разнообразна и красива; Ние изучава-
ме, ценим и имаме отговорност да пазим природата и всичко създадено около 
нас от човешката дейност;

– България с нейната природа и население (традиции, празници, оби-
чаи) е отразена в произведенията на изобразителното изкуство и художест-
веното народно творчество; Ние ги изучаваме, ценим, пазим и обогатяваме.

– Днес живеем заедно, независимо от различията и все по-често общу-
ваме помежду си чрез визуални знаци и символи. Ние разпознаваме, създава-
ме знаци и общуваме чрез тях.

Втори етап – осмислят се ценностите, като се пречупват през призма-
та на интересите и потребностите на учениците. Формира се положително 
отношение към формираните чрез обучението по изобразително изкуство 
ценности. Това става в условията на:
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А) активна вътрешна (умствена) дейност  – поставят се задачи, чрез 

които се осмислят ценностите; абстрахират се устойчивите връзки и отноше-
ния, които определят тяхната същност;

Б) външна (материална) дейност – изобразяват се обекти и впечатле-
ния (природни и други от заобикалящия ни свят) чрез пейзаж, колаж, плакат; 
създават се знаци  – на училището, на телевизионно предаване, картина на 
тема „Живеем заедно“;

Трети етап – Учениците съоблюдават в своята дейност усвоените цен-
ности.Те стават норма, ориентир в поведението им.

Например в природата и на улицата в условията на наблюдения и екс-
курзия съблюдават правилата за опазването на околната среда; Изработват 
правила при посещения на музеи, галерии, архитектурни паметници и др. и ги 
съблюдават. Проявяват толерантност при общуването, когато работят в екип.

Теоретичните постановки за логиката на познавателния процес при 
формиране на ценности  – знание, отношение, поведение могат да се илюс-
трират още и с примери, които се откриват в конкретни теми, общи за ІІІ и 
ІV клас, разработени в учебниците на Ангелова, Л., Пл. Легкоступ, 2004, 2005, 
както следва:

Примери за: „Опазване на природата и другите компоненти на окол-
ната среда, резултат от човешката дейност“ се откриват в темите „Спомени 
за лятото“ „Магията на цветовете и цветовете на България“ „Красотата на 
улицата“ „Природата около нас“:

Дейности: а) Затвърдяване на знания: Беседа за местата, които посети-
хме през лятото, за красотата на природата и градовете. Изразяване на емо-
ционално отношение към красотите на природата и уникалността на архи-
тектурните пейзажи, за необходимостта да бъдат опазвани и съхранявани за 
поколенията.

Илюстриране на отговорите с фотоси и картини от природата и при-
мери на архитектурни паметници, наследство от старите българи – работа с 
учебника. Изобразяване, чрез рисунка – композиция на тема „Къде прекарах 
лятото“, където се изразява отношение чрез цветовото изграждане на компо-
зицията.

б) Усвояване на понятия за цветовете топли и студени; Разпознаване 
на видове цветове от картините в учебника на слънчевата равнина и бурно-
то мрачно море; Разпознаване на цветовете на българското знаме, прототип 
на което е направила 14-годишната девойка Стилияна Параскевова, като е 
съчетала цветовете. Изработване на рисунка, където по памет се представя 
природата от родния край, който в почивните дни посещавам често със се-
мейството си – изразява отношение към природата, любимо място за отдих.

в) Усвояване на понятия за природен и архитектурен пейзаж; Разпозна-
ване на цветовете и изразяване на емоционално отношение при възприемане 
на произведенията на изобразителното изкуство с природни и архитектурни 
сюжети. Беседа. Какво ще бъде поведението ни по време на екскурзия сред 
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природата или в архитектурните резервати? Рисуване на пейзаж по избор 
като се съблюдават правилата за последователността.

Примери за: „Знаците, които ни помагат да общуваме“ се откриват в 
темите „Между образа и знака “Магически образи и знаци“„ Компютърни 
тайни“ „Живеем заедно“;

Дейности: а)Усвояване на представи и понятия за знаци. Разпознаване 
на видове знаци от учебника, от компютъра и таблета.

б) Обсъждане по групи на знаците, които се срещат: на улицата, в уве-
селителния парк, писмените знаци и символи, знаци от компютъра. Дискусия. 
Кои знаци са възникнали най-рано в историята на човечеството и следи от 
тях, които откриваме днес?

С кои знаци общуваме помежду си най-често днес? Изразяване на емо-
ционално отношение към знаците като средство за естетизиране на средата и 
осъществяване на визуален диалог.

в) Изработване на знаци за ориентиране на първокласниците в сграда-
та на училището. Изработване на символи, чрез които се разпознават рели-
гиите. Ролева игра: Ти си проектант на улиците в града. Представи върху лист 
квартала с улицата, която води от дома ти към училището; съобрази улицата 
със знанията си за посоките запад–изток, север–юг върху плана; проектирай 
задължителните пътни знаци.

Примери за: Знания за значимостта на произведенията на изобрази-
телното изкуство и наследството от художественото народно творчество се 
откриват в темите „По следите на съкровището“ „Народни тържества“ „Кра-
сотата на улицата“ „В музея на изкуството“.

Дейности: Възприемат образци от старата българска архитектура и из-
разяват емоционално отношение относно естетиката на сградите и възмож-
ността да общуват чрез тях с миналите поколения. Разпознават по фотоси и 
рисунки известни архитектурни паметници от градове в България. Рисуват 
архитектурни пейзажи от родния град. Съблюдават правилата, които сами са 
съставили, при посещение на архитектурни паметници и резервати.

Горепосочените примери дават възможност да се илюстрират етапите 
в познавателния процес за формиране на ценности, емоционално-ценностно 
отношение и поведение и да се осмислят като технология. Майсторството на 
учителя е творчески да подбере подходящи примери от учебното съдържание 
и да организира такива педагогически ситуации, които ще предизвикат инте-
рес, ще мотивират ученика да осмисли, приеме ценностите и да съобразява с 
тях своето поведение.
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СЪДЪРЖАТЕЛЕН АСПЕКТ  
НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РИТОРИКА

Евгения Ст. Иванова

ASPECTS OF PEDAGOGICAL RHETORIC
Evgeniya S. Ivanova

ABSTRACT: This article deals with the potential of pedagogical rhetoric to en-
rich the spoken word as an art form. Furthermore, it tackles the deliberate train-
ing in didactic skills such as the ability to persuade, provide arguments, provoke 
a debate, and use logical and emotional expression tricks.
KEYWORDS: arguments, fact, reasons, inferences, evidence, examples.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-131/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

В условията на разширяващото се информационно пространство в об-
разованието съществени промени настъпиха и в компетенциите на учителя 
(преподавателя) в системата на педагогическо взаимодействие. Развитието на 
мултимедийните и виртуалните технологии, на интерактивните технологии за 
търсене в Интернет, средствата за масови комуникации дават широки възмож-
ности за реагиране на потребностите в обучението и образованието и упра-
влението на даден процес от самите обучаеми. Едновременно с това в тези ус-
ловия уменията и техниката на педагога стават още по-важни, тъй като влизат 
в конкретно стълкновение с интелектуалното, духовното и душевното разви-
тие на учащите се. В това отношение изкуството на живото слово (на устната 
реч) се превръща в един от най-важните ресурси на образователната дейност 
и неговата същност се изразява в съпреживяването и взаимното общуване с 
публиката (с аудиторията), с емоционалното въздействие върху нея. Педагоги-
ческата риторика обхваща професионалното съзнание за интелектуална актив-
ност, пристрастност, рефлексивност, проявяващи се в разбиране, осмисляне, 
интерпретиране, оценка на всеки един момент в сферата на учебната дейност. 

Развитието на говорното майсторство е професионално задължение 
на преподавателя. Заставайки пред своите ученици или студенти, основният 
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инструмент за упражняване на неговата професия е публичната реч – в този 
смисъл особено важна значимост има овладяването и на техниката, и на кул-
турата на речта. 

Основата цел на реторическата подготовка е да се формира устойчива 
потребност за усъвършенстване на устната реч като изкуство, като говорно 
майсторство, да се формира речевата и педагого-реторическата култура. 

Конкретните задачи за самообразование в областта на реториката се 
състоят в разкриване на потенциала на педагогическата реторика в обучение-
то, възпитанието и развитието на личността на обучаемите, в предаването 
на историко-културния опит на младото поколение на основата на монолога, 
диалога, дискусията, беседата, спора. А така също в разкриване на нейното 
значение в личностно ориентираното образование, в разширяване на въз-
можностите на речевата комуникация при възприемане, осмисляне, интер-
претация на учебната информация и смисловата ѝ структура. Необходимо е 
педагогът съзнателно да формира речевите си умения: да може да убеждава, 
да аргументира, да поражда у събеседниците си определени мисли и чувства, 
да ги провокира към дебат; да използва логически и емоционални трикове за 
изразяване. 

За да въздейства върху съзнанието и чувствата на своите обучаеми, 
педагогът трябва да покаже смисъла на информацията, която предлага (на 
темата и проблема) и значението ѝ за аудиторията, както и отсъствието на 
объркващи противоречия, които рушат смисъла и значението. Тези функции 
се изпълняват от т.нар. доказателствен материал, който включва словесно из-
граждане на представи за събития или случки, факти (проверени или под-
лежащи на проверка информационни единици), статистики (систематично 
събрани цифрови данни), свидетелства (изявления, мнения на други лица), 
илюстрации и примери. Доказателственият материал по същество е демон-
страция. А самото доказателство е употреба на доказателствения материал – 
мисловен процес, чрез който прилагаме този материал, за да демонстрираме 
смисъла, значимостта и логическата последователност на своята теза (твър-
дение, изявление).

Тезата е логически изградена система от съждения, мисли, умозаклю-
чения за заобикалящия ни свят (представа, идея за света или отделни явле-
ния), която в своята цялост подлежи на доказване.

Антитезата е противоположно на тезата твърдение, което също в своя-
та цялост подлежи на доказване.

Най-често използваното средство за доказателство е разказът.
Никой нормален човек не разказва случка, събитие, история без да има 

причина за това и без тази причина да има своята перспектива, т.е. без да води 
до определена цел, независимо че в немаркирания, спонтанния разказ причи-
ната и целта не винаги са осъзнати. Например няколко души, които се оказват 
свидетели на едно и също пътно-транспортно произшествие, ще разкажат за 
него по различен начин, не само поради различните си възприемателни осо-
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бености, нагласи, темперамент, култура и пр., а и защото причината и целта 
на разказа им се различават, макар и те да не си дават сметка за това. Един ще 
разкаже събитието, изтъквайки опасностите от превишената скорост (дори 
това да не е точно установено в конкретния случай), защото синът му е без-
разсъден шофьор и подсъзнателно това непрекъснато го тревожи. Друг ще 
го разкаже през призмата на некадърното шофиране и безразсъдното даване 
на шофьорски книжки, защото точно такъв некадърник наскоро е блъснал 
колата му. Трети има дете, което всяка сутрин, отивайки на училище, преси-
ча опасно кръстовище и разказът му изхожда именно от тревогата за неза-
щимостта на децата. А кандидат-студентката, която заради тази катастрофа 
закъснява за приемния изпит, разказва повече за риска да остане извън уни-
верситета, говори за личните си проблеми, възмущава се и почти забравя за 
раненото дете и опасността за живота му, което е много по-важно. 

Още Аристотел установява тази закономерност, че няма разказ без 
причина и цел. Тъкмо причината и целта определят характера и структурата 
на разказа. Психологически разказът е особено ефективно средство за дока-
зателство, защото е най-често употребяваната ежедневна форма на общува-
не, сближаваща говорителя и аудиторията. При условие обаче, че създава ус-
ловие за спонтанност и достоверност, за неподправеност, колкото и добре да 
е обмислен и подготвен предварително.

Съдържателният аспект на педагогическата реторика се отнася 
преди всичко до аргументацията на речта.

Аргумент – това е съждение или съвкупност от съждения, посредством 
които се обосновава истинността на някакво друго съждение, явление или 
постъпка.

Има аргументи към доказателство и аргументи към убеждение. Да до-
кажем и да убедим не е едно и също. Може да докажем, но да не убедим. Може 
да убедим, без нищо да доказваме.

Да докажем означава с помощта на аргументи да установим истината 
и възможните събития, изказвания, тези и пр. По-лесно е да се докаже на 
компетентния по проблема човек, който е приспособим, т.е. способен е въз 
основа на доказаното да промени своето мнение.

Да убедим означава да направим човека свой съмишленик, да му вдъх-
нем увереност, да го накараме да направи точно това, а не нещо друго. По-лес-
но е да убедим по-малко компетентния човек, човек с некритично мислене, 
конформист, който не е склонен да проявява инициатива. Така също и човек, 
имащ предразсъдъци, който е скован от страхове, тревоги, вярващ на автори-
тети, а не на истината.

Разбира се, това са различни процеси. Но и за доказателството, и за 
убеждението са нужни аргументи (доводи), красноречие, похвати, полеми-
чески умения.

Аргументите, използвани в доказателството, трябва да са верни и дока-
зани, независимо от говорителя. Това са факти и цифри. А така също примери 
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от живота, от практиката. Трябва да се има предвид, че въпросът не е в коли-
чеството на аргументите, а в тяхното качество. Ако примерно искаме да дока-
жем ползата от услугите на психотерапевта и затрупаме нашите слушатели с 
цифри, може да усложним, а не да изясним въпроса. Слуховото възприемане 
на цифри затруднява осмислянето на съдържанието на речта. Статистиката 
като средство за доказателство представлява цифрови данни, които описват 
мащаба на информацията, големината на събитието или разпределението му 
по място и време (дескриптивна статистика) или установяват тенденции и 
прогнози (инференциална статистика). Обикновено инференциалната ста-
тистика изследва корелацията между два основни фактора, проявата между 
причинно-следствените връзки в хода на времето. Статистическите данни са 
престижно средство за доказателство, което създава усещане за обективност 
и точност, но бързо уморява възприятията, особено ако се произнасят без-
лично и сухо, без да се изтъква достатъчно оценката за техния смисъл и зна-
чение, без да се превеждат и на образен език. А образът може да се изгради 
понякога дори и само със средствата на произношението, на артикулацията, 
на интонацията и ритъма.

Ето един пример как цифрите могат да изопачат реалността:
Говорителят съобщава: „Мащабът на психотерапевтическата практика 

убедително показва колко остро се нуждаят хората от консултации, тренинги 
и беседи. Само през миналата година се проведоха 50 комуникативни тре-
нинга, в които взеха участие 750 души. Това означава, че в града са се провели 
повече от 4 тренинга на месец.“

Тези данни впечатляват. Но ако представим това по друг начин, ще се 
окаже, че всеки тренинг обхваща по 15 души. Ако съпоставим това с населе-
нието на един областен град като Шумен например, ще се окаже, че само един 
на хиляда жители е посетил тренинга. 

Освен това, голямо значение има и коректното използване на фактите. 
Фактът е действително, а не измислено явление или събитие  – това, 

което всъщност се е случило. Фактите не могат да се оспорват, защото под-
лежат на независима проверка – или ги има, или ги няма. Но те могат да се 
интерпретират различно, да се използват за различни заключения. Понякога, 
волно или неволно, се смесват с мнението, предположението, впечатлението. 
Човек така е устроен, че лесно смесва желаното с реалното и съвсем почтено 
вижда това, което иска да види. Например изявлението „Въздухът в Шумен 
е силно замърсен“ изразява факт, многократно проверяван от различни спе-
циалисти и инстанции с различни средства и методи. „Замърсеният въздух 
повишава умората и главоболието“ също е факт, установен при медицински 
изследвания. Но „Замърсеният въздух повишава детската смъртност“ е само 
предположение, изявление, което подлежи на доказване. Фактът, че „замър-
сеният въздух повишава умората и главоболието“ може да бъде аргумент в 
полза на предположението, че това е един от факторите за заболеваемостта на 
децата и оттам – за повишаване на детската смъртност. Но това предположе-
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ние е оспоримо – може да му се противопостави например адаптивността на 
детския организъм, което също е факт и т.н.

Аргументите (доводите) са разсъждения въз основа на фактите, комби-
нация между доказателство и интерпретация.

Основанието е фактическият състав на аргумента като начин на раз-
съждение. Научното основание е фактическият състав на аргумента като 
средство на научната истина. Поредицата от факти: за да мисли, човек трябва 
да диша; един от най-важните органи на дишането е диафрагмата; ритмич-
ното отпускане на диафрагмата успокоява и улеснява мисленето, стягането ѝ 
пречи на мисълта; тревожните мисли стягат диафрагмата – дават основание 
на древните гърци да твърдят, че диафрагмата е орган на мисленето. Аргумен-
тите в полза на това твърдение се раждат по индукция в резултат на тълку-
ването на тези факти, предложени като доказателство. Несъстоятелността на 
твърдението не отрича самите факти, а стойността, която им се придава, т.е. 
тълкуванието, аргумента като начин на разсъждение.

Добросъвестната и точната употреба на фактите е изключително важна 
страна на доказателството. Понякога, макар и да са налице факти, които по 
законите на формалната логика са предостатъчно, за да докажат хипотезата, 
тя може да се окаже невярна. Например в случая с древногръцката хипотеза 
за диафрагмата като орган на мисълта е имало предостатъчно факти, които 
свързват дишането и мисленето, но липсва един основен факт  – психофи-
зиологията (такова е равнището на познанието), който променя смисъла и 
значението на всички останали.

Понякога като факти се привеждат събития, които няма как да са се 
случили или за които само предполагаме, че са се случили. Например някой 
казва: „Знам, че Вие искате да навредите на моето професионално израстване. 
Чувствам го. И това е факт.“ Къде е тук фактът? „Знам“ и „чувствам“ не могат 
да бъдат факти, нито пък аргументи. Чувствата могат да бъдат изложени като 
аргумент само при определени обстоятелства и в известен смисъл. Напри-
мер: „Не мога да се омъжа за теб, защото чувствам, че не ме обичаш“ или „Не 
искам той да ми бъде партньор в проекта, защото му нямам доверие.“ Това в 
дадените примери е аргумент, защото междуличностните отношения до голя-
ма степен се определят от чувствата, а не от логиката.

От съществено значение е в една дискусия да можем да разграничим 
фактите от становището. Становището е съждение, изразена оценка, отно-
шение, мнение. За по-голяма убедителност ние се опираме на авторитетни 
мнения, привеждаме цитати от художествени или публицистични издания, 
позоваваме се на видни дейци на науката и културата, политиката и икономи-
ката. Мненията могат да бъдат предубедени, грешни, повлияни от определе-
ни социални нагласи или ориентации на личността, от моментното ѝ психи-
ческо състояние, от характера, културата, информираността и мн.др. Затова 
в процеса на доказване се привеждат в качеството си на аргументи аксиома-
тични положения, разпоредби, дефиниции, определения, теоретични изводи.
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Престижните свидетелства (цитирането на известни личности  – пи-

сатели, философи, учени, политици и пр.) повишават цялостното доверие в 
посланието, както и в самия говорител, той естествено се свързва с цитирана-
та личност, приобщава се към нея. Особен аромат и привкус на автентичност 
придава цитирането на мнения, впечатления и убеждения на обикновени 
хора, които не са нито специалисти, нито признати обществени фактори или 
исторически авторитети, но представляват важен източник на информация 
за общественото мнение, характеризират състоянието и градуса на умона-
строенията в обществото. Умението да се използват различни свидетелства е 
въпрос на усет, на мярка и на етика и се оценява предвид говорителската цел. 
Използването на цитати, недостатъчно обвързани с целта – само за цвят или 
за престиж – подкопава както намеренията, така и авторитета на говорителя.

Аргументите могат да бъдат силни и слаби. Този, срещу който лесно 
може да се намери възражение и който трудно може да бъде опроверган, е 
слаб аргумент. Ако опонентът ни е принуден да се съгласи с нашия довод, без 
каквото и да е пояснение, означава, че сме използвали силен аргумент.

Използването на аргументи зависи:
– от характера на речта, от нейния жанр: разказ, доклад, съобщение, 

дискусия, диспут, лекция, беседа, монолог, диалог; или тържествена, 
евристична реч;

– от целите на речта: да докажем, да убедим, да внушим, да въздейства-
ме психологически, нравствено или терапевтически, да призовем;

– от характера на информацията: обичайна, житейска, научна, психо-
логическа, социална и пр.

– от методите на изразяване и индивидуалността на говорителя.
Изискванията към аргументите са:
• да бъдат верни съждения;
• да бъдат съждения, истинността на които може да се докаже незави-

симо от становището (мнението на говорителя);
• да бъдат достатъчно основание за доказване на тезата;
• да се отнасят, от една страна, към определена дейност, а от друга – към 

определени лица.
Аргументите, отнасящи се към определена дейност могат да служат 

като теоретични принципи, определения, съждения по дадени факти и т.под., 
които можем да отнесем към верността на информацията. Аргументите към 
личността не се отнасят до същността на дейността и се използват само за 
постигане на превес в полемиката, в спора. Те засягат самоличността на опо-
нента, неговите вярвания, търсят становището на аудиторията и т.под. Ако 
аргументите към определени лица са некоректни, те не могат да бъдат използ-
вани в дебата, чиито членове се стремят да изяснят и обосноват истинността 
на фактите.

Когато една тема е твърде теоретична или специализирана, голямо зна-
чение за непосредствеността и автентичността на речта имат примерите. Те 
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вдъхват живот на речта. Примерът е словесна (вербална) илюстрация [от лат. 
illustrare – осветлявам], хвърляща допълнителна светлина. Основните функ-
ции на примерите са: повишаване на вниманието, поддържане на интереса, 
изясняване на идеите чрез прякото и конкретното им приложение. Примери-
те могат да бъдат фактически – да изхождат от реално събитие или личност. 
Вазов създава примери за героизъм и себеотрицание в името на свободата 
чрез личностите на Левски, Кочо, Опълченците и т.н. Примерите могат да бъ-
дат и хипотетични, т.е. измислени, но така че правдоподобно да представят 
действителността, макар и да преекспонират отделни нейни явления. При-
мерите могат да конкретизират различни части на говорителската реч (както 
основния обект, така и отделен аргумент). Но употребата им изисква изклю-
чителна точност, т.е. ярки аналитични умения, живо въображение и, разбира 
се, усет за мярка. Начинът, по който се използват, особено фактическите при-
мери, е и въпрос на говорителска етика.

Умението да се разказва е поне 2/3 от говорителското умение, но поня-
кога говорителят разчита и на разказа (на показанията) на друг човек като 
доказателствен материал, на неговото „умение“. В такъв случай всяко прес-
тараване, всяко „режисиране“ от страна на говорителя е излишно и вредно, 
защото може да накърни усещането за спонтанност и искреност. И от друга 
страна, да изостри страха на свидетеля от изява „пред хора“ и временно да 
разстрои нормалните му комуникативни механизми. Разказът е най-неусет-
но приемащия се доказателствен материал, но най-важният са самите факти. 
Те съставляват „истината“ (кавичките означават само, че истината не е по-
следна, а по-скоро междинна спирка в безкрайния път на познанието).
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МЕЖДУНАРОДНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ 
ДЕЙНОСТТИ – ЕФЕКТИВНА ФОРМА ЗА МОТИВАЦИЯ

Евгения Ц. Михова

INTERNATIONAL QUALIFICATION ACTIVITIES –  
AN EFFECTIVE FORM FOR MOTIVATION

Evgeniya Ts. Mihova

ABSTRACT: The report examines opportunities for international qualifications 
that give European programs for education. It presents examples of the kinder-
garten, which employs the author. It describes the effects on participants and the 
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В процеса на осъвременяване и модернизиране на педагогическата 
дейност в детската градина на преден план излиза квалификационната дей-
ност. Стимулирането и мотивацията са акцент за мениджмънта, чрез който 
ръководителят се стреми да постигне още по-добри резултати. Чрез въвеж-
дането на иновативни подходи и стратегии се издига статутът на учителя и 
се разширяват възможностите за професионална реализация. Пазарът на 
труда приема по-добре образования, мотивирани иновативен учител. Акцент 
в европейската Стратегия „Европа2020“е интелигентният растеж, който се 
базира именно на продължаващо обучение и квалификация, подходяща за 
професионалното развитие на всеки гражданин на стария континент. Квали-
фикационната дейност е възможност за творческо израстване на педагозите, 
а създаването и дейността на екипа са приоритет. Самите квалификацион-
ни форми водят до мотивиране и стимулиране на педагозите. Отворените за 
промяна и нови подходи учители все по-често търсят обмен на идеи и опит 
с колеги от други страни и образователни системи, така че да вземат най-до-
брото и го приложат творчески в ежедневната си работа.

Програма „Еразъм+“ на ЕК предвижда много форми за квалификация, за 
които учителят може да кандидатства чрез институцията си и ли индивидуално. 

Ключова дейност 1 на Програмата е насочена именно към граждани-
те, желаещи да се развиват и чрез мобилност да подобрят професионалните 
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си умения. В нея има различни варианти за кандидатстване според вида на 
учащите – средно образование (в това число детски градини), младеж, висше 
образование, образование за възрастни. 

Ключова дейност 2–стратегически партньорства от същите категории, 
в които има опции за ученически обмен, срещи между учители, работни по-
сещения, краткосрочни и дългосрочни обучителни събития, както и такива 
за разпространение на резултатите и др.

Трета възможност е порталът на учителите – новатори – eTwinning. В 
тази модерна платформа, функционираща по препоръка на Ек от 2005 г. и 
развиваща се динамично според потребностите на ползвателите, съвремен-
ните учители могат да се квалифицират както он-лайн, така и на място по 
теми, които ги интересуват и са им полезни. Докато по ключова дейност 1 
и ключова дейност 2 кандидатства институцията, то тук учителят сам взема 
решения за потребностите си и как да ги удовлетвори.

Актуалните концептуални модели за повишаване на качеството на учи-
лищното образование според Entz (2006) са свързани с „участието на педаго-
гическия състав в социални мрежи и образователни платформи“[3]. Авторът 
изказва тезата, че „реализацията на идеята за повишаване на ефективността 
в класната стая, независимо дали в традиционна или в онлайн класна стая, не 
отменя необходимостта от здрава основа, познаване и разбиране на педаго-
гиката и основните принципи на преподаването и ученето“[пак там].

Според Т. Вълова, актуалното измерение на „работата в портала пови-
шава равнището на трайно усвоените по нестандартен начин знания, като дава 
възможност много различни групи от учители да се учат един от друг в резул-
тат на наставничество. Общуването се извършва в среда, близка до педагогиче-
ското ежедневие, интереси и комуникация. Повишава се равнището на трайно 
усвоени по нестандартен начин знания, като акцентът е върху различната глед-
на точка за лица, събития и факти. Осигурява се пространство, в което всеки 
участник получава възможност за личностна изява, оценка, увереност и удо-
влетворение от работата си“[1]. Порталът дава възможност педагозите сами да 
избират направление и период, в който да участват в обучителни събития. 

Известна е тезата, че „отнесено към процеса на квалификация на педа-
гозите, самостоятелното учене би следвало да създава предпоставки за:

• Самостоятелност на обучавания;
• Избор на ресурси и инструменти според нуждите;
• Премахване на необходимостта институцията да организира платена 

квалификация;
• Самостоятелно определяне на направлението за необходима квали-

фикация“ [пак там].
Детските учители не са отделени от европейското финансиране. Напро-

тив – в програма „Еразъм+“ е отбелязаната нуждата от развитие на грижата 
в детска възраст и обхващането на децата в по-голям процент. Те са и едни от 
активните потребители на възможностите за квалификация.

Евгения Ц. Михова
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В ЦДГ №25 „Братя Грим“ педагозите се възползват от тези възможности 

вече почти 10 години. Кандидатствали сме и сме участвали във всичко, до 
което имат достъп детските учители:

• Подготвителни визити „Коменски“,
• Индивидуални квалификационни дейности „Коменски“,
• Училищни партньорства „Коменски“, 
• Прием на асистент „Коменски“ (5 пъти),
• Участие в учебна визита,
• Домакини на учебна визита,
• Участие в ателие „Грюндвиг“, 
• Участие в индивидуална квалификационна дейност „Грюндвиг“,
• Участие в семинари за професионално развитие eTwinning,
• Участие в он-лайн обучителни събития eTwinning,
• eTwinning проекти (над 20)
•  конференции eTwinning и др.
От 2014 г. вече работим по програма „Еразъм+“ на ЕК, като отдаваме 

огромно значение на квалификацията на екипа. Затова и през тази година 
спечелихме грант за обучения и наблюдения в пет държави в рамките на го-
дина и половина. Важно е, че всяка една от тези квалификационни дейности е 
напълно адекватна на европейския ни план за развитие и стратегията на дет-
ското заведение. За нас основен източник на ежедневно зареждане и квали-
фикация е портала eTwinning. В него учителите по свое усмотрение и според 
собствените си потребности се включват в:

• Он-лайн проекти,
• Он-лайн обучителни събития,
• Използване на готови модули (ресурси) за ежедневната работа,
• Разработване на проектни предложения и обмен на идеи във форумите
• Национални и международни семинари за професионално развитие,
• Национални и международни конференции и др.
Работата в международен екип дава възможност за:
• Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции,
• Умения за общуване в мултикултурна среда,
• Умения за работа в екип
• Умения за пренос на добър опит и по-успешна реализация,
• Удовлетворение от ежедневната работа,
• Обогатен практически и теоретически опит,
• Подобрено професионално самочувствие и възможност за изява и др.
Според Т. Вълова, актуалното измерение на „работата в портала пови-

шава равнището на трайно усвоените по нестандартен начин знания, като 
дава възможност много различни групи от учители да се учат един от друг в 
резултат на наставничество …[2] Общуването се извършва в среда, близка 
до педагогическото ежедневие, интереси и комуникация. Повишава се рав-
нището на трайно усвоени по нестандартен начин знания, като акцентът е 

Международните квалификационни дейностти – ефективна форма за мотивация
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върху различната гледна точка за лица, събития и факти. Осигурява се прос-
транство, в която всеки участник получава възможност за личностна изява, 
оценка, увереност и удовлетворение от работата си“.

Порталът дава възможност педагозите сами да избират направление и 
период, в който да участват в обучителни събития. 

Известна е тезата, че „отнесено към процеса на квалификация на педа-
гозите, самостоятелното учене би следвало да създава предпоставки за:

• Самостоятелност на обучавания;
• Избор на ресурси и инструменти според нуждите;
• Премахване на необходимостта институцията да организира платена 

квалификация;
• Самостоятелно определяне на направлението за необходима квали-

фикация“.
Ситуациите на съвместно споделяне и обучение в платформата от-

говарят на стратегическите цели за самообразование и самообучение, като 
предоставят възможност за автономност на участниците в тях и повишават 
увереността в професионалните компетентности. Една от целите в образо-
вателните онлайн портали е самообразование и обучение в резултат на нас-
тавничество и сътрудничество. Това подпомага умението за работа в екип и 
мотивацията на включените в дейности педагози. Всеки участвал в такъв вид 
квалификационна дейност се връща зареден с положителна енергия, нови 
идеи и желание за работа. Възможността да съпоставят и видят качеството 
на своята работа през дейностите в международни събития, прави учителите 
по-уверени и мотивирани да представят най-доброто от себе си в ежеднев-
ната си дейност. В крайна сметка те не работят отегчено, а с хъс и желание, 
дават повече от себе си и така правят обучителния процес по-ефективен и 
видим. Всяко участие се коментира сред колегията и предава положителния 
заряд, новото, желанието на останалите, което влияе отлично на екипната ат-
мосфера и нагласите за работа. Благодарение на това институцията изгражда 
неповторим облик и реализира собствен модел на образователна политика – 
превръща се в привлекателно място, което предоставя качествено обучение 
и възпитание. Международните форми за обмен на информация и квалифи-
кация са ефективни, достъпни и полезни за съвременния учител. Те дават 
възможност за модернизация на преподаването и развитие на нови институ-
ционални политики чрез обмена на идеи и практики. 

Евгения Ц. Михова
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ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ СТАБИЛНОСТ  
НА СТАТУСА „ОТХВЪРЛЕН“ ПРИ ДЕЦАТА  

В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Екатерина Л. Люцканова, Зейнур М. Мустафа

FACTORS, DETERMINING THE STABILITY  
OF „REJECTED“ STATUS AMONG CHILDREN  

AT ELEMENTARY SCHOOL
Ekaterina L. Lyutskanova, Zeynur M. Mustafa

ABSTRACT: The prime focus of this publication is on the children in elemen-
tary school who are rejected by their peers. The process of formation this status 
includes two phases: of occurrence and maintenance. The aim is to see how from 
temporary and situational the negative relationship with peers becomes more 
stable and generalized. Several factors, which influence the process and the direc-
tion in which it will develop are described.
KEYWORDS: children in elementary school, status „rejected“.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г. „Социално-
педагогически практики с деца със специални образователни потребности“.

Последните 20 години носят нарастващ консенсус сред учените, че 
взаимоотношенията с връстниците са изключително влиятелен фактор в 
детското развитие. Влизането в училище отбелязва началото на значително 
повишаване на времето, което децата прекарват със своите връстници. Об-
ществото на връстниците става поне толкова важно, колкото и семейството 
и дори може да го засенчи. Основната грижа на детето е да намира своите 
„приятели“, да се съревновава с тях и да се утвърди сред тях. Колкото важно е 
времето, което детето прекарва с връстниците, толкова важен е и начинът, по 
който тези връстници се чувстват относно детето. Приема се, че адекватните 
взаимоотношения оформят важен социален контекст, в който децата придо-
биват много от социалните си умения. В резултат от това как детето стои в 
групата от връстници (в зависимост от специфичната за момента характе-
ристика, произтичаща от членството му в групата, която отразява влиянието 
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му върху останалите членове и оценката на персоналните му способности и 
качества; в зависимост от степента на приемане (харесване) и популярност 
в процесите на междуличностното взаимодействие) детето попада в една от 
категориите: приети, отхвърлени, пренебрегнати, спорни и средни.

Основният интерес тук е насочен към децата в началното училище, 
които попадат в групата на отхвърлените, защото са нехаресвани от връстни-
ците си. Coie (1990) публикува теоретичен модел на процеса на формиране на 
статуса „отхвърлен“, в който диференцира възникваща фаза (първоначалното 
отхвърляне) и поддържаща фаза (в която отхвърлянето става стабилно и за-
почва да влияе на социалните когниции и поведенческите модели (подходи) 
и на детето, и на групата по начин, който тотално затвърждава статуса) [7]. 
Целта ни е да представим как негативното взаимоотношение с връстниците 
във възникващата фаза от временно и ситуационно се превръща в по-стабил-
но и генерализирано. 

Според Coie (1990) след първоначалното отхвърляне (възникваща фаза) 
обикновено следва цикъл от негативни преживявания във взаимоотношени-
ята с връстниците, който се поддържа във времето. Той описва няколко фак-
тора, които повлияват на този процес и на посоката, в която ще се развие [7]. 

Първият включва социалните характеристики на първоначално от-
хвърлените деца. Ако те продължават да проявяват тези характеристики, 
може да стъпят в другата фаза на поддържане на негативния статус. Авто-
рът подчертава ролята на агресията като най-големия единичен поведенчес-
ки предиктор на ниския статус. Отбелязва също, че разнообразие от други 
поведения (социално отдръпване, дразнещо поведение, деспотизъм), както 
и невербалните характеристики (външен вид, училищна успеваемост), които 
присъстват във времето и са слабо толерирани от групата могат да доведат до 
развитие на модела на отхвърляне [7]. 

Характеристики на социално отхвърлените деца
Въпреки че отхвърлянето първоначално се асоциира с агресия (около 

половината от отхвърлените деца са агресивни (Coie,1985)) [6], напоследък се 
коментира, че има и неагресивна група отхвърлени деца [3;4].

Последните освен че са отхвърлени, са и често преднамерено тормозе-
ни от връстниците си. Приписват им се много характеристики, въпреки че не 
всички се наблюдават при всяко дете: висока срамежливост и неасертивност; 
ниско самочувствие; ниска академична компетентност и успеваемост; дви-
гателна некомпетентност или физическа слабост; непривлекателност; липса 
на стил; покорство, когато им се подиграват; социално безпокойство и неси-
гурност; незрялост и ниска социална компетентност; полова идентификация, 
противоположна на тяхната. Като цяло избягват конфронтация и са „лесна 
плячка“ (Parhurs&Asher, 1992) [6].

Поведението на социално агресивните отхвърлени деца е противопо-
ложно на поведението на неагресивните отхвърлени. Те често тормозят други-
те и проявяват разрушително, импулсивно и доминиращо поведение (Gillessen 

Фактори, обуславящи стабилност на статуса „отхвърлен“ при децата ...
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et al., 1992, Coie&Dodge, 1983, Coie&Krehbiel Koeppl,1990, French,1988,1990) 
[6]. Връстниците им ги определят като деца, които не се разбират с възраст-
ните, с бедни социални умения, некооперативни [5]. Според Dodge начина на 
протичане на социално-информационните процеси на агресивните отхвър-
лени деца се различава от този на другите типове. Склонни са да приписват 
враждебни намерения на връстниците си, когато има социални трудности в 
интеракциите с тях. Заедно с това често надценяват функционалната стой-
ност на агресивното разрешаване на проблема. Такива момчета са по-наказа-
телни и по-непрощаващи, в такива ситуации от агресивните, но неотхвърле-
ни деца [2]. Напоследък някои автори (Crick&Crotpeter, 1995, Rys&Bear,1997) 
[6] откриват, че въпреки че момчетата са по-агресивни физически и директ-
но, момичетата се обвързват с по-индиректни форми на психическа агресия 
(например предават доверие, отказват се от приятелство и критикуват). Не-
зависимо от факта, че агресивните деца не се разбират добре с връстниците 
си и с възрастните, те не остават изцяло извън общите дейности и имат поне 
един приятел (Boivin&Hymel,1997) [6]. 

Неагресивните отхвърлени деца пък преживяват по-преки нехаресва-
ния, вероятно защото са по-малко заплашителна мишена. Въпреки че по-чес-
то са просто избягвани, много от тях са обект на слухове, присмех, подигравки 
и обиди. Веднъж нарочени, учениците страдат от тормоз, базиран по-скоро на 
категориалния им статус, отколкото на някакви специфични девиации. Няма 
значение каква е първоначалната причина за отхвърлянето, след като веднъж 
е етикетиран, всяка обида е „честна игра“. В допълнение, понякога съучени-
ците им ги отбягват също и от страх да не попаднат и те в групата на пре-
небрегнатите или отхвърлените. Резултатът е цикъл от нарастващо социално 
отдръпване, което ограничава формирането на необходими социални умения 
и води до изоставане в социалното развитие доста зад връстниците [6]. 

Според Younger и Boyko (1987) децата на около 6 годишна възраст раз-
виват схема за действие срещу агресивно поведение като специфичен подход 
към несприспособимостта, вероятно защото това поведение директно ги е за-
сегнало, а до 9 годищна възраст вече създават схема за действие срещу децата, 
които са социално изолирани [8]. 

Вторият фактор, който силно повлиява възникналото отхвърляне да 
се задълбочи и/или да стане стабилно, включва първоначалната перцепция 
на собственото социално стоене на първоначално отхвърлените деца. Както 
може да се предполага, нивото на детската загриженост за това каква е оцен-
ката на останалите, изиграва роля в последващите убеждения, цели, и пове-
дение. Ако децата са наясно със ситуацията и могат да променят поведението 
си, което пък ще промени мнението на другите, могат да развият чувство на 
автономност като ефективен социален агент. Обратното – ако те разпозна-
ват собственото си отхвърляне, но се чувстват безсилни да го променят, това 
може да доведе до самоунищожително поведение, което укрепва статуса на 
отхвърлен [7]. 
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Третият фактор засяга детските очаквания за социалните успехи и 

провали. Първоначално отхвърлените деца, които вярват, че връстниците им 
автоматично няма да ги харесат или че тяхното ниско стоене е изцяло кон-
тролирано от външни фактори, може да доведе до „безпомощен“ отговор, 
което се отразява в затвърждаване на социалните им трудности [7]. 

И накрая, на четвърто място се подчертава мощната роля на групата от 
връстници за определяне на поддържане на статуса. Груповите норми и стере-
отипните процеси могат да се отразят като контекстуални разлики, които опре-
делят доколко детето ще бъде отхвърлено или не. Освен това, промени в групата 
могат да доведат и до промени в статуса. По-голям проблем, включващ групата, 
е че първоначално отхвърлените деца, бидейки активно отстранени, са възпре-
пятствани за научаването на нови умения или намиране на възможности за ин-
теракция с голямата група по начин, който да позволи статусът да се подобри [7].

Поддържане на отхвърлянето. Въпреки, че отхвърлянето не е стабил-
но за някои деца, при други остава във времето, дори и когато са в нова група. 
Част от тази стабилност може да е продиктувана от стабилността на персо-
налните и поведенческите характеристики, които водят детето до отхвър-
ляне. Динамиката на групата също допринася за стабилността на отхвърля-
нето, още повече че груповите процеси изиграват роля в поддържането на 
съществуващите социални статуси. Hymel изследва как децата обясняват 
поведението на другите деца и открива забележителна разлика в каузалните 
атрибуции между отхвърлените и пренебрегнетатите деца. Децата обясняват 
негативното поведение на отхвърлените връстници в термините на стабилни 
характеристики на тези деца. Същите поведения при неотхвърлени деца се 
приписват на временни характеристики. Също, много по-малко и рядко тър-
сят отговорност от неотхвърлените за негативни последствия. По този начин 
предубедеността към отхвърлените деца води до такава интерпретация на 
поведението им, че започва да служи за поддържане на негативните чувства, 
които имат към него или нея [1]. 

Тази склонност не се ограничава само до нивото на детските социални 
когниции, а засяга и нивото на актуалните социални интеракции. Негативно-
то очакване към друго дете се отразява и на действията спрямо него. Това пък 
ускорява негативната реципрочна реакция от нароченото дете и в резултат се 
затвърждава негативната предубеденост (част от интеракциите се превръщат 
в самоизпълняващо се пророчество). Чрез проследяване на детските очаква-
ния, поведението и интерпретациите във времето, изследователите могат да 
докуменират цикли от подобни самоизпълняващи се пророчества. Установя-
ва се, че децата, които са непрекъснато отхвърляни във времето, са изправени 
пред постоянни негативни очаквания, поведенчески инициативи и интерпре-
тации на поведението им от връстниците си. Подобни групови процеси водят 
до стабилност на ниската социална репутация на отхвърлените деца [1]. 

Важна част в обсъждането на тази проблематика е, че дори и отхвърле-
ните деца да променят поведението си, те продължават да се изправят пред 
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моменти на трудност, които възстановяват приетата в групата позиция. Из-
следвания показват, че когато отхвърлените от определена група деца започ-
нат да действат по-компетентно в последващи интеракции с нови запознан-
ства, всъщност са добре приети. Като обобщение може да се каже, че освен 
промяна в поведението на отхвърлените деца, към интервенциите трябва да 
се прибави и промяна на предубедеността в перцепциите на връстниците [1]. 

Заключение. Една от основните причини да се изучава произходът и 
поддържането на отхвърлянето е, че децата, които са отхвърлени, са в риск от 
серия от негативни последствия, непосредствено и за дълъг период от време. 
За агресивните отхвърлени деца последствията може и да не са толкова оче-
видни. Понеже агресивността им е заплаха за връстниците, те може и да не 
получат директна обратна връзка като негативно отношение, и да не бъдат 
отхвърлени открито. Съществуват доказателства, че не са явно изолирани от 
връстниците, не докладват да са така самотни или не осъзнават, че не ги ха-
ресват, както повечето покорни отхвърлени деца [1]. Оказва се, че социални-
те последствия от отхвърлянето са по-непосредствени за отдръпнатите или 
покорни деца. Тези деца разпознават, че другите не ги харесват и описват себе 
си като самотни, търсещи помощ в приятелството, а значителен процент от 
тях стават таргет за тормоз и обиди. Като по-късен ефект от отхвърлянето е 
отрицателно отношение към училището и нарастващо отбягване.
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ЕМПАТИЯТА КАТО МУЛТИКОМПОНЕНТЕН ПРОЦЕС
Екатерина Л. Люцканова

EMPATHY AS A MULTICOMPONENT PROCESS
Ekaterina L. Lyutshkanova

ABSTRACT: A fundamental principle of practical knowledge is that empathy is 
the main ingredient of professional helping process. It is necessary to constantly 
take into account the degree of importance of empathy in various helping profes-
sions as consistently identified, as one of the critical variables influencing the out-
come of the helping process. This article discusses empathy as a multicomponent 
process, which can be dynamically modulated and controllable phenomenon. 
The terms – action, imagination, imitation, adopting the perspective of the other, 
the search for meaning, understanding, identification, sympathy and pity, are 
explained as they are often confused with empathy.
KEYWORDS: empathy, sympathy, taking the perspective of the other.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г. „Социално-
педагогически практики с деца със специални образователни потребности“.

Емпатията се дефинира като усилие да се разберат точно мислите и чув-
ствата на друг човек. Въпреки това, много понятия като действие, въображение, 
имитация, приемане на перспективата на другия, търсене на смисъла, разбира-
не, идентификация, съчувствие, симпатия и съжаление могат да заместят емпа-
тията, но по отделно нямат същото значение, каквото има емпатията. Не е въз-
можно да създадем точно емпатия просто като си представяме, разпознаваме, 
действаме от нечия друга перспектива или просто чувстваме нечии емоции и 
съчувстваме, даже симпатизираме. Настоящата публикация има за цел да пред-
стави емпатията като мултикомпонентен процес. Основна задача е в хода на са-
мото представяне да се насочи вниманието към някои понятия, които често се 
бъркат с емпатия. За осъществяване на авторския замисъл се приема за подхо-
дящо съпоставянето на всеки един от тези елементи (или още фази) на процеса 
със понятието емпатия и да се отговори на въпроса „Какво не е емпатия?“.

Според S. Keskin (2014) концепциите и действията, които представля-
ват субстнацията на емпатията, но които поотделно не кореспондират с нея, 
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всъщност оформят схемата за емпатия и създават емпатичния процес. Авто-
рът предлага следния модел на емпатичния процес (фиг. 1) [4].

Когато човек се опитва да разбере друг човек, той го разбира и придава 
смисъл на неговото/нейното преживяване (2) първо чрез действие (1) (фиг.1). 
В същото време той/тя може да си представи себе си като този човек, да оцени 
събитията от гледна точка на този човек (4) и да изпита чувства (идентични). 
Като резултат от това усилие се създава разбиране чрез предвиждане на ми-
слите и чувствата на този човек. По време на процеса, след етапа на предста-
вата (въображението) (3), той/тя може да имитира този човек; може да иден-
тифицира себе си с този човек или може да съчувства [4].

 
 

Фиг. 1. Емпатията като процес 
 

Посочените стъпки в процеса представляват циркулиращ емпатичен процес или чрез 
започване на процеса, или чрез следване на следваща стъпка. Имитацията, идентификацията и 
съчувствието не се очакват, но въпреки това може да се появят S. Keskin (2014) отбелязва, че 
връзката между първите три стъпки е очевидна. За да може да започне етапа на въображение 
(3) ,човек трябва да има позитивни или негативни вярвания за ситуацията. Тези вярвания (или 
нагласи) започват с действието (1) и смисъла (2). По време на представянето вярванията се 
пренасят в реалността. Следват когнитивният аспект (да се поставим на мястото на другия) (4) 
и афективният аспект на емпатията (5), което води до по-добро разбиране на  ситуацията или 
събитието. От друга страна идентификацията, съчувствието и имитацията не се очакват, но 
може да се появят по време на емпатичния процес. Тъй като емпатията зависи от човека, от 
предмета и от опита, е възможно да не може да се предвиди по време на коя стъпка от процеса 
тя ще се появи [4].  

Действие. Идеята „да бъдеш в обувките на някого” е спомената в една Американска 
поговорка: „за да разбереш друг човек, е необходимо да носиш неговите/нейните обувки за три 
пълнолуния”. Първата дефиниция на емпатията, предложена от Роджърс, наподобява този 
прийом на действие. Цяла генерация от социални работници са обучени по концепцията на 
Роджърс за емпатията [3], като способността да възприемат вътрешното емоционално 
състояние на друг, „като че ли“ те са били това лице. Неосъждащо приемане на отражението на 
клиентското емоционално състояние обаче може да е критично за ефективността на връзката 
практик–клиент. По-късно Роджърс ревизира концепцията си за емпатията (1975) от 
„състояние“ – на нещо повече, от „процес на търсене на значение на чувствата от момент до 
момент“, където практикуващият постоянно проверява точността на неговата интерпретация 
относно „значението на чувствата“ чрез техниките на отразяване – „обратна връзка“ или 
„активно слушане“. Действието обаче не е достатъчно да се създаде емпатия. Действието 
възниква, когато човек, който емпатизира, стимулира чувствата си, докато се опитва да разбере 
някой друг. Ако просто инертно се дава информация („виждам, че не се чувствате добре“), без 
да се задават въпроси, няма да се създаде емпатия, или просто няма да е подходяща [3]. 

Значение. Тази фаза се появява, когато човек придава смисъл на чувства или мисли на 
друг човек. В тази връзка,  способността да разбираме мислите на друг човек, позволява да се 
развие капацитет за прогнозиране (Lieber, 1995 по S. Keskin, 2014) [4]. 

Въображение. В този контекст въображението е да си представим някого във възможна 
или невъзможна ситуация. S. Keskin (2014) нарича това „да сънуваш, докато си буден”. Чрез 
въображението се обединяват образи, мисли и чувства. Според Titchener (по S. Keskin, 2014) 
след придаването на смисъл се появяват образите. Те стимулират емоции и мисли. Cairns (1989) 
напомня, че въображението е необходимо за действителната емпатия, но тя не трябва да се 
ограничава от него. Това подкрепя идеята, че двете понятия се различават помежду си, но 
въображението е необходимо за емпатията [1].  

В известен (по-популярен) смисъл, въображението слабо се свързва с реалността. Little 
(1983) (по S. Keskin, 2014) обаче отрича това схващане, твърдейки, че е възможно да се 
достигне до надеждни и оригинални мнения за събития и хора именно чрез въображение. В 
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Действие. Идеята „да бъдеш в обувките на някого“ е спомената в една 
Американска поговорка: „за да разбереш друг човек, е необходимо да носиш 
неговите/нейните обувки за три пълнолуния“. Първата дефиниция на емпа-
тията, предложена от Роджърс, наподобява този прийом на действие. Цяла 
генерация от социални работници са обучени по концепцията на Роджърс 
за емпатията [3], като способността да възприемат вътрешното емоционално 
състояние на друг, „като че ли“ те са били това лице. Неосъждащо приемане 
на отражението на клиентското емоционално състояние обаче може да е кри-
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тично за ефективността на връзката практик–клиент. По-късно Роджърс ре-
визира концепцията си за емпатията (1975) от „състояние“ – на нещо повече, 
от „процес на търсене на значение на чувствата от момент до момент“, където 
практикуващият постоянно проверява точността на неговата интерпретация 
относно „значението на чувствата“ чрез техниките на отразяване – „обратна 
връзка“ или „активно слушане“. Действието обаче не е достатъчно да се съз-
даде емпатия. Действието възниква, когато човек, който емпатизира, стиму-
лира чувствата си, докато се опитва да разбере някой друг. Ако просто инерт-
но се дава информация („виждам, че не се чувствате добре“), без да се задават 
въпроси, няма да се създаде емпатия, или просто няма да е подходяща [3].

Значение. Тази фаза се появява, когато човек придава смисъл на чувства 
или мисли на друг човек. В тази връзка, способността да разбираме мислите 
на друг човек, позволява да се развие капацитет за прогнозиране (Lieber, 1995 
по S. Keskin, 2014) [4].

Въображение. В този контекст въображението е да си представим няко-
го във възможна или невъзможна ситуация. S. Keskin (2014) нарича това „да 
сънуваш, докато си буден“. Чрез въображението се обединяват образи, мисли 
и чувства. Според Titchener (по S. Keskin, 2014) след придаването на смисъл се 
появяват образите. Те стимулират емоции и мисли. Cairns (1989) напомня, че 
въображението е необходимо за действителната емпатия, но тя не трябва да 
се ограничава от него. Това подкрепя идеята, че двете понятия се различават 
помежду си, но въображението е необходимо за емпатията [1]. 

В известен (по-популярен) смисъл, въображението слабо се свързва с 
реалността. Little (1983) (по S. Keskin, 2014) обаче отрича това схващане, твър-
дейки, че е възможно да се достигне до надеждни и оригинални мнения за 
събития и хора именно чрез въображение. В този смисъл (според възгледите 
на Little) може да се каже, че въображението и емпатията са равнозначни. Въ-
преки това те са и различни понятия, доколкото въображението е необходимо 
за емпатията. То е третата стъпка от процеса на учене на емпатия, когато ем-
патизиращият се опитва да си представя, въвличайки се в събитието и може 
да бъде описана като стабилна стъпка в мисленето напред. Благодарение на 
тази функция може да се каже, че разглежданата фаза е задължителна в емпа-
тичния процес, тъй като човек действа като друг човек, пътува във времето и 
разбира чуждите мисли чрез представата (въображението).

Приемане на перспективата на другия. Това е способността да се пред-
види реакция на човек в когнитивен и афективен аспект, също – разбирането 
на мислите, намеренията и емоциите на другите. Приемането на перспекти-
вата на другия представя логичната/когнитивна страна на емпатията. От тази 
позиция, преминавайки отвъд емоционалната граница, се обяснява „защо“ 
човек мисли и се държи по определен начин. Когато приемаме нечия перс-
пектива, правим много повече от „разбиране на нечие преживяване“, опитва-
ме се да разберем причината защо човекът мисли и се държи по този начин. 
Този феномен е с най-близко значение до емпатията и я улеснява най-много, 
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когато е необходимо да се действа като другия човек и да се погледне от не-
говата гледната точка, за да се развие емпатия. Заради това и двете явления 
са използвани от много автори взаимозаменяемо, независимо от важната 
разлика между тях. Приемането на чужда перспектива е силен ментален ин-
струмент и е неутрално към моралните съображения. Това, че сме способни 
да разчетем или разчитаме от какво имат нужда другите хора само по себе си 
не означава, че задължително ще посрещнем техните нужди. Приемането на 
перспектива има потенциала да създава когнитивни условия, да се грижим 
за друга личност и за процеса на емпатия, който пък от своя страна съдържа 
реципрочност [4]. 

Чувство. И двете понятия емпатия и съчувствие съдържат чувства-
не в етимологичните си корени. Чувството е необходимо да се разбере, да се 
придаде значение на емоциите. Чувстването само по себе си не е достатъчно, 
за да се създаде емпатия. Ако просто се възползваме от него, за да създадем 
емпатия стигаме по-скоро до съчувствие. 

Съществува интересна връзка между мисленето и чувството – и двете 
са необходими за уместен емпатичен процес. Докато мисленето кореспонди-
ра с когнитивните домейни на емпатията чувството кореспондира с афектив-
ните [4]. 

Разбиране. Отнася се до процеса да се обмисля и разбира нечия ситуа-
ция. Колкото до значението ѝ за емпатията – заема централно място и е по-
следната стъпка в схематичното представяне на емпатийния процес. Предвид 
това, че все пак говорим за циркулиращ процес, тази последна стъпка (в чис-
то схематичен план) обикновено води до действие (1), а то предполага разби-
ране и опит да се разбере нечия ситуация. 

Имитация и идентификация. Имитацията е процес или навик да се 
имитира поведението на друга личност или група, както несъзнателно така и 
съзнателно. Това е един от основните прийоми за научаване и играе същест-
вена роля в много от нашите умения, поведения, интереси и маниери, ролеви 
модели, социални традиции и т.н. (Budak, 2000) [4]. 

От друга страна идентификацията е процес, чрез който детето постро-
ява идентичността си чрез интеракциите с хората, които използва за моде-
ли. По време на този процес се усвояват една или повече характеристики на 
обичания или ненавиждания човек. Това е различно от имитацията. Хората 
стават индивидуалности чрез идентифицирането си със субекти, с които се 
срещат по пътя към свободата. Така както могат да прибавят към собствената 
си личност онова, което са взели от другите, така могат и да го оставят. Може 
да се каже, че идентичността е построена, благодарение на трансфера от зна-
ния и умения от един човек на друг (Yavuzer, 2002) [4]. Според Adler (1973) 
емпатията е свързана с идентификацията и липсата на емпатия може да дове-
де до слаба персоналност. Имитацията и идентификацията не се очакват по 
време на емпатичния процес. Те са неочаквани допълнителни последствия, 
които човек преживява докато създава емпатия [4]. 
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Съчувствие и съжаление: Съчувствие е да чувстваш по подобен начин, 

като някой друг. Това означава да си тъжен или щастлив заедно с друг чо-
век [5]. Rogers оприличава съчувствието на запотено стъкло. Тъй като чове-
кът, който съчувства, преплита собствените си емоции с тези на някой друг, 
вместо да разбере този друг, симпатизиращият утежнява ситуацията (Lieber, 
1995) [4]. С други думи съчувствието е сензитивността, която имаме заради 
емоциите си, условията на живот или чувствата към друг човек и е един от 
термините, който се бърка с емпатия. Независимо че имат обща основа, те 
се различават определено. Според Stockley това е явление, което носи пове-
че недостатъци, отколкото предимства в междуличностните комуникации и 
трябва да се преценява внимателно. Докато съчувствието е процес на спо-
деляне на еднакви емоции с друг човек или идентифициране с емоциите на 
този човек, емпатията е усилие да се разбере емоционалната ситуация на друг 
човек. С други думи при емпатията участието е изложено на риск. Оказва се, 
че съчувствието затруднява емпатията [5].

Съжалението е споделяне на тъга, затова може да се определи като фор-
ма на съчувствие. Когато съжаляваме някого (понякога несъзнателно) това 
ни кара да се чувстваме по-големи късметлии и „над нещата“. И двете поня-
тия не би трябвало да се включват в емпатията [4].

S. Keskin (2014) обобщава, че много понятия, които се бъркат с емпатия 
са всъщност компоненти на този процес. По време на процеса те може да не 
се появят в реда, в който са изброени. Природата на емпатичния процес зави-
си както от човека, който създава емпатията, така и от информацията, която 
има за ситуацията. В качеството си на циркулиращ процес може да се завърти 
неколкократно с различна комбинация в една и съща интеракция. S. Keskin 
добавя също, че колкото по-дълго човек няма никакви позитивни или нега-
тивни нагласи (вярвания) към ситуацията, по време на действието или по 
време на търсенето на значението, емпатичният процес не може да започне. 
От друга страна, според резултати от собствени изследвания на автора (пак 
там) приемането на перспективата на другия и съчувствието са най-често 
бърканите с емпатията [4]. 

В контекста на помагащите професии не е нещо ново възприемането 
на емпатията като критична и съществена способност за ефективна соци-
ална работа. Емпатията може да се определи като процес, при който някой 
заключава за афективното състояние на друг човек чрез генериране на афек-
тивно състояние в себе си, докато запазва знанието, че причината за афек-
тивното състояние е друга. Емпатията е важен фактор за успешна социална 
интеракция, която ни позволява да предскажем и разберем поведението на 
другите и да реагираме логично на това. Въпреки адаптивната си стойност 
емпатията не е задължителна. Често когато сме изправени пред страданието 
на непознат, това не ни засяга, както защото не сме мотивирани да обърнем 
внимание, защото съзнателно го игнорираме, така и защото нашите вярвания 
за чувствата на другите заменят доказателствата за нашите сетива. Тези при-
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мери илюстрират, че емпатичния отзвук не е автоматичен шаблонен отговор 
вместо някого другиго, вплитайки се в чувствата на друг. Нейната поява за-
виси от серия от фактори като характеристиките на емпатизиращия, обекта 
на емпатия, социалния контекст, вярванията и целите, които имаме, когато се 
изправим пред емоциите на другите.

Социалните работници и педагози са особено наясно, че емпатията е 
спойващата субстанция на човешките взаимоотношения, чрез която хората 
си предават култура и човечност. Знанието, че хората се чувстват по подобен 
начин и споделят някои общи нужди, става основа на доверие и обвързаност. 
Емпатията повишава комуникативността и е стимул за развитие и промяна 
във взаимоотношенията. Още повече, че фундаментален принцип на прак-
тическото знание е, че емпатията е основната съставка на професионалния 
помагащ процес. Необходимо е непрекъснато да се отчита степента на значе-
нието на емпатията в различни помагащи професии, тъй като с постоянство 
се идентифицира като една от критичните променливи, повлияващи на ре-
зултата от помагащия процес.
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СИТУАЦИЯТА ПО МАТЕМАТИКА ПРИ РАБОТА 
С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПОТРЕБНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Елена К. Тодорова

MATH SITUATION IN WORKING WITH CHILDREN 
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS  

IN KINDERGARTEN
Elena K. Todorova

ABSTRACT: This article represents a particular teaching situation as an educa-
tional destination in math when working with children with special educational 
needs integrated into pre-school kindergarten. It focuses on the moments in which 
this category of children is assisted in the assimilation of the given information.
KEYWORDS: pedagogic situation, training, children with special educational 
needs, mental retardation, integrated training.

В детската градина се осъществява предматематическата подготовка, 
чиято цел се съобразява с общата образователно-възпитателна цел в детската 
градина, а именно: да се стимулират активността и познавателните способно-
сти на детето и да се създадат предпоставки за хармонично развитие на дет-
ската личност. „Математика“ е абстрактна наука за взаимовръзките и отноше-
нията между обектите и явленията в заобикалящия ни свят. В това се крие по-
тенциалът ѝ за създаване на ситуации, в които детето разкрива разнообразни 
свойства на обектите, разбира количествени и пространствени отношения и 
усвоява подходи за математическа оценка на действителността“ [1:339].

Акцент на математическата подготовка в образователно направление 
„Математика“ за подготвителна група в детската градина се поставя върху 
стимулиране на познавателната активност и усъвършенстване на математи-
ческите представи на децата.

Основните цели са насочени към въвеждане на детето в света на мате-
матическите обекти и абстрактни отношения чрез специална познавателна 
среда и нагледнопрактически всекидневен опит, да овладее обобщени спосо-
би и подходи за опознаване и оценяване на реалната действителност. 
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Съдържанието на образователното направление Математика е насоче-

но към стимулиране на познавателните действия – сравнение, анализ, кла-
сификация, сериация, съхранение, абстрахиране, обобщение, моделиране и 
ранна пропедевтика на такива сложни математически понятия като множе-
ство, число, фигура и уравнение, които ще се усвоят от децата в началното 
училище и по-нагоре. 

Образователното съдържание по математика и очакваните резултати 
от математическата подготовка за училище са структурирани в пет образо-
вателни ядра:

• Количествени отношения;
• Измерване;
• Пространствени отношения;
• Времеви отношения;
• Геометрични фигури.
Педагогическата ситуация по математика е основна форма на възпи-

тание и обучение в детската градина, както урокът е основна форма на пе-
дагогическо въздействие в училище. Видове ситуации са: обучаваща, игро-
вопознавателна, практикоизпробваща. Ситуациите са регламентирани и не-
регламентирани във времето и в седмичния план. Регламентираните педаго-
гически ситуации са задължителни, планово разпределени по две ситуации в 
седмичната програма, провеждат се преди обяд и имат времетраене около 25 
до 35 минути, при работа с деца със специални педагогически потребности 
около 20 минути. Нерегламентираните педагогически ситуации също са за-
дължителни един път седмично, но могат да се проведат спонтанно породени 
от ситуация в живота на групата, или предизвикани от интерес от страна на 
децата. Тези ситуации се провеждат най-често след обяд. 

Педагогът в детската градина в своята ежедневна работа използва раз-
лични видове ситуации според броя на децата, участващи в тях: фронтална, 
групова и индивидуална. При работата с деца със специални образователни 
потребности най-подходяща е индивидуалната ситуация. „Индивидуалната 
ситуация е най-благоприятна за стимулиране на интересите и заложбите на 
децата с изявени дарби, както и за коригиране на грешки, неточности, про-
пуски и затруднения при деца със специални образователни потребности. 
Това е възможност за разгръщане на потенциала на всяко дете“ [4:77].

Според сега действащата Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. изменена 
и допълнена от 4.08.2015 г., децата и учениците със специални образовател-
ни потребности се обучават и възпитават интегрирано в детските градини и 
училищата в системата на народната просвета. Обучението и възпитанието 
на децата със специални образователни потребности се осъществява по ин-
дивидуални образователни програми, съобразени с програмите за предучи-
лищно възпитание и подготовка. 

За всяко дете се разработва индивидуална образователна програма от 
екипа в детската градина, в която се обучава и възпитава детето. Целта на ин-
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дивидуалната образователна програма е да подпомогне детето със специални 
образователни потребности за усвояване на знания и умения за постигане на 
държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание в съот-
ветствие с индивидуалните му потребности и потенциални възможности; да 
стимулира цялостното личностно развитие на детето и за усвояване на спе-
цифични знания и умения в зависимост от увреждането или нарушението, 
както и развитие на социалните умения за самостоятелен и независим живот.

Децата със специални образователни потребности, които се обучават 
по индивидуални образователни програми, но постигат държавните образо-
вателни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка продължават 
обучението си по съответната програма на детската градина. 

Индивидуалната образователна програма се разработва от екип в дет-
ската градина, в която се обучава и възпитава дете със специални образова-
телни потребности. Тя включва следните раздели:

• Потенциални възможности и потребности на детето на базата на из-
вършената оценка;

• Основни цели и задачи на обучението, възпитанието и развитието, 
свързани с възможностите и потребностите на детето;

• Специални методи и средства за постигане на поставените цели и за-
дачи;

• Области, в които се планират конкретни дейности за постигане на по-
ставените цели и задачи;

• Критерии за определяне на постигнатия напредък в обучението, въз-
питанието и развитието;

• Оценъчна скала за равнището на усвоените знания, умения и ком-
петентности, когнитивното развитие, езиково-говорното развитие и 
комуникативните умения, емоционалните, характеровите и поведен-
ческите особености в съответствие с вида и степента на увреждането, 
нарушението или затруднението;

• Постигнати резултати във всяка от определените области;
• Предложения за промени в програмата в резултат от обучението, въз-

питанието и развитието на детето (Наредба № 1, чл. 33, ал. 1).
Индивидуалната образователна програма се разработва в съответствие 

със следните основни принципи:
1. Спазване на правата на детето;
2. Индивидуален подход при планиране на дейностите с акцент върху 

способностите, уменията и силните страни на детето;
3. Комплексно въздействие на планираните дейности;
4. Екипност при изпълнението на програмата;
5. Поетапност на планираните дейности;
6. Приемственост и системност на планираните дейности;
7. Осигуряване на съгласие и възможност за избор от детето и неговото 

семейство въз основа на предварително предоставена информация за 
планираните дейности (Наредба № 1, чл. 32, ал. 1).
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Основни средства на корекционна работа:
1. Адаптиране на учебното съдържание се постига чрез редуциране на 

„учебния материал до равнището на познавателните възможности на децата. Осъ-
ществява се като се намалява обемът и сложността на учебното съдържание“ [2: 215].

2. По-широко онагледяване. В детската градина нагледността е един 
от основните принципи на обучение. Учебно-възпитателният процес се осъ-
ществява с най-различни нагледни материали, взети от природата (листа, 
шишарки, кестени, миди), предмети от бита и околната среда (играчки, съдо-
ве, кутийки, копчета), нарисувани изображения на обекти, карти, апликации 
и други, с които децата могат да оперират и да обследват. Не е възможно само 
чрез наблюдение и беседа да се постигне обучение. Децата трябва да разгледат, 
да опипат и проучат предметите (дидактичните материали), дори могат да си 
поиграят с тях. Това е валидно с още по-голяма сила за децата със специални 
образователни потребности, тъй като колкото повече анализатори (зрителни, 
слухови и тактилни) се включват в процеса на обучение, толкова по-трайни 
ще бъдат знанията, които се формират. 

3. По-бавно темпо при овладяване на учебния материал
При усвояването на дадена информационна единица се отделя повече 

време, освен това се отделя повече време и за корекция на сформирани умения 
и навици. Това се обяснява с наличието на недостатъци в невро-физиологи-
ческото и психическото развитие на децата. Като цяло децата със специални 
образователни потребности се справят по-бавно с анализа на задачите. Необ-
ходимо е и повече време за корекция на фонематичния слух, недостатъците 
в речта, мисленето, емоционално-волевите процеси, моториката и координа-
цията на движенията. „Характерно е, че по-бавното темпо при овладяването 
на учебния материал има значение за всички етапи на учебно-познавателния 
процес: при възприемането, осмислянето, обобщаването, затвърдяването, 
приложението на знанията, уменията и навиците“ [2:217].

4. По-често повторение на учебния материал. Учебното съдържание 
се поднася на „порции“, на малки части, за да може да се осмисли и запамети 
подадената информация. Това се налага поради понижените възможности за 
приемане и преработване на информация. Можем да продължим напред в 
хода на ситуацията само когато сме сигурни, че това, което сме подали като 
информация, е осмислено и разбрано от детето.

5. Поетапни частични обобщения. След като учебното съдържание е 
раздробено на порции и всяка от тях има относителна самостоятелност, се 
правят частични обобщения. Това е от значение за преодоляването на основ-
ните недостатъци в познавателната дейност, а именно – ниското равнище на 
абстракцията и обобщението като мисловни операции. След всяка „порция“ 
информация се правят частични обобщения, това е корекционната роля за 
успешното овладяване на знания.

6. Индивидуален подход към децата. Индивидуалният подход се осъ-
ществява предимно от ресурсния учител, който работи с детето.
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Особености на педагогическата ситуация по математика при работа 

с деца със специални образователни потребности
Предварителната подготовка на педагогическа ситуация по математи-

ка включва: уточняване на темата, определяне на целта и задачите, дейност-
ите, които ще се извършват, и прогнозиране на очакваните резултати. Целта 
трябва да бъде ясно формулирана и постижима чрез конкретни задачи, които 
са: образователни, възпитателни и корекционни.

За постигане на целта и възможно най-пълноценно усвояване на учеб-
ния материал е необходимо още в началото на педагогическата ситуация учи-
телят да привлече вниманието на детето, с което работи индивидуално. На 
детето трябва да му е интересно от началото до края на ситуацията, то трябва 
да бъде „въвлечено“ в света на математиката, по начин, който да го мотиви-
ра да участва пълноценно в учебния процес. Това се постига чрез подбор на 
различни литературни (стихчета, римушки, гатанки, приказки), музикални 
(песнички, инструментали), театрални (кукли и играчки), танцувални произ-
ведения и чрез артистичността на педагога.

Учебно-възпитателният процес в детската градина се осъществява с 
помощта на много нагледни материали, с които децата могат да оперират и 
да обследват. Учебното съдържание се поднася на „порции“, на малки части и 
след всеки анализ се правят частични обобщения. Това се налага поради осо-
беностите в развитието на децата със специални образователни потребности 
от предучилищна възраст, при които се наблюдават недостатъци в развитие-
то на отделните психични процеси: усещане, възприятия, представи, памет, 
мислене, реч. Техните зрителни и слухови възприятия и представи са бедни, 
ограничени и недиференцирани. Твърде често движенията им са неловки, не-
координирани.

Педагогическа ситуация за подготвителна група в детската градина 
за 6–7-годишни деца, адаптирана за деца със специални образователни по-
требности

Тема: Числото седем. Седмица
Ядро: Количествени отношения
Цел: Формиране на математически представи за числото седем
Задачи: 
1. Образователни:
• Практическо получаване на числото седем от числото шест;
• Запознаване с числото седем и неговата цифра;
• Намиране на мястото на числото седем в числовата редица;
• Съотнасяне на цифри към количества и обратно.
2. Възпитателни: 
• самостоятелност;
• мотивиране за работа.
3. Корекционни:
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• Корекция на наблюдателността;
• Корекция на мисленето.
Методи и похвати: словесни, нагледни, игрови, упражнения, обясне-

ния, преценка.
Дидактичен материал: книжка „Снежанка и седемте джуджета“, маг-

нитна дъска и магнитни фигури на елхички и катерички (по шест и по седем 
предмета), натурални природни обекти (шишарки), карти с цифри, пластма-
сови цифри от 1 до 7, учебна тетрадка.

Междупредметни връзки: социален свят, природен свят и художест-
вена литература.

Въвеждане към темата.
1 ядро. В една гора растели чудно хубави елхички. Времето било хубаво 

и няколко катерички играели на близката полянка. Но нещо изплашило кате-
ричките и те побързали да се покатерят на елхичките. Нека с теб да поставим 
всяка катеричка на елхичка. Има ли за всяка катеричка елхичка? За една ка-
теричка няма елхичка. Катеричките са повече елхичките. Хайде да преброим 
елхичките. Елхичките са шест. Колко са катеричките? Катеричките са седем. 
Катеричките са с една повече от елхичките. Точно така. Нека да преброим 
катеричките върху елхичките. Катеричките върху елхите са шест и като при-
бавим последната катеричка стават седем. Когато към шест прибавим едно се 
получава седем.

В тази кошничка има шишарки, постави до всяка катеричка по една 
шишарка. Има за всяка катеричка шишарка. Хайде да преброим шишарките. 
Шишарките са седем и катеричките са седем. Точно така шишарките са толко-
ва, колкото са катеричките.

2 ядро. Зная, че много обичаш приказки и днес съм ти донесла една 
книжка. Можеш ли да познаеш приказката? Показваме на детето книжката 
„Снежанка и седемте джуджета“, подпомагаме детето само да познае приказ-
ката. Това е Снежанка. Снежанка е една, а джуджетата са много. По-късно ще 
прочетем цялата приказка.

Да преброим колко са джуджетата. Джуджетата са седем. В учебната 
тетрадка са нарисувани джуджетата, които се връщат от работа и са много 
гладни, но нямат чинийки. Ти ще им помогнеш, като нарисуваш за всяко джу-
дже чинийка. Колко чинийки нарисува? Колкото са джуджетата, толкова са и 
чинийките.

Хайде да разберем как изглежда седмицата. Разглеждаме часовник.
Сега намери числото седем сред пластмасовите фигури? Точно така! Да 

подредим числата по ред като започнем от 1, следва… браво!
3 ядро. Игра „Отгатни и подреди“. Подготвени са две групи картонче-

та, при едната група на всяко картонче е изписана цифрата на число от едно 
до седем. Върху картончетата от другата група са нарисувани различни пред-
мети от едно до седем на брой (едно пате, две книжки, три деца и т.н.). Зада-
чата, която поставяме, е чрез карта с предмети да се намери съответстващата 
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ѝ карта с цифрата на числото. Работим заедно с детето като подреждаме кар-
тинките в редичка по ред от едно до седем и определяме мястото на числото 
седем в числовата редица. Числото седем винаги следва числото шест.

Работа в учебната тетрадка. Детето изписва елементи от цифрата на 
числото седем, работи самостоятелно, ако се затруднява изписваме заедно.

Днес с теб се запознахме с числото седем, броихме и подреждахме чис-
лата в редичка. Ти се справи отлично. Браво!

Добре е в своята работа ресурсният учител да поощрява работата на 
детето, защото по този начин то разбира, че е оценено и вижда, че има ефект 
от положените усилия и труд. Това допълнително го поощрява и стимулира.

Ресурсният учител като нов тип учител е: „…двигател на промените и 
осигуряването на необходимата информация за всичко, относно развитието, 
обучението и възпитанието на децата със специални образователни потреб-
ности…“ [5:50].

Ресурсният учител в своята работа има три основни функции: да под-
помага интегрираното дете, да партнира на масовия учител и да оказва по-
мощ и подкрепа на родителите.
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ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО 
ПРОСТРАНСТВО В КОНТЕКСТА НА 

СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ЛИЧНОСТТА
Ергиджан Алиндер-Исмаилова

INTERCULTURAL EDUCATION AREA  
WITHIN THE CONTEXT OF THE SOCIALIZATION  

AND PERSONALITY DEVELOPMENT
Ergidzhan Alinder-Ismailova

ABSTRACT: The paper discusses the problems of the intercultural educational 
area as socially justified. The individual develops his/her personality by interact-
ing with other people. This is a very complex and multi-layered process where 
relations between people are enhanced by the inner necessity for collaboration 
and empathy. The process itself involves exchange of meanings, development of 
a unified strategy for interaction, perception and understanding of the other/the 
stranger that is so far away. The social sense of the intercultural educational area 
reveals in its ability to relay forms of cultural and social experience. The sense of 
„equality“ makes the pressure of suppression and restriction of significant person-
ality identifications lesser. The intercultural educational area presupposes both 
understanding of the complex and multi-dimensional personality/background 
identity that marks the social development of the individual and tolerance to 
diversity available in various (co-)identifications. 
KEYWORDS: intercultural education, intercultural communication, intercul-
tural education area, socialization, personal development.

Промените, които настъпиха и преобразиха света през последните два 
века, предизвикаха задълбочени дискусии относно проблемите на идентич-
ността, интеркултурната комуникация и взаимодействието между отделни-
те индивиди и тяхната социализация в контекста на интеркултурното прос-
транство.

Едуард Хол, дефинирал за пръв път понятието “интеркултурна кому-
никация“, означава полето на реализация на даден индивид като система, в 
която се създава, изпраща, съхранява и предава информация, и това е не-
престанен процес, оказващ влияние върху всеки аспект от живота.
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Нещо повече – според автора, развитието на интеркултурните компе-

тенции е неразривно свързано с развитието на човечеството. Особено през 
последния век скоростта на човешката еволюция нараства в пряко следствие 
от творенията на индивида и той еволюира посредством своите „продълже-
ния“ така, както еволюира и биологически (Хол, 1969: 89).

Съвременният социум сам по себе си е интеркултурна среда, а висшето 
училище, представляващо интерес в настоящата разработка, е специфично 
интеркултурно пространство, където се проявяват особено ярко двете на 
пръв поглед взаимоизключващи се тенденции на социализацията: от една 
страна, човек преминава през различни фази на своето биологично развитие 
(детство, юношество, зряла възраст и т.н., а от друга – участва в множество 
социални групи (семейство, приятели, етнически общности, икономически и 
религиозни обединения и т.н.).

Николай Дубинин посочва, че процесът на формиране на съзнанието, 
мисленето и езика протича като сложен процес на базата на биологичните пред-
поставки. Биологичната същност се преобразува в обществена, когато „външ-
ното във вид на социална програма“ постепенно се пречупва през интелекта и 
сетивата на индивида и „става вътрешно“. (Дубинин, 1973: 447) Силите, които 
движат социалното развитие, най-общо се определят от изследователя като “въ-
трешни“ и „външни“. Вътрешните източници обхващат вродените рефлекси, 
чувствата и нивото на тяхното развитие, отношението между биологическите, 
физиологическите, психологическите и социалните фактори. Външните включ-
ват всичко онова, с което индивидът взаимодейства посредствено и непосред-
ствено. Социалното развитие е процес на качествени и количествени изменения 
под влияние на тези вътрешни и външни двигателни сили. Това е закономерно 
и естествено природно явление. Характерът му е непрекъснат и небалансиран, 
защото индивидът изпитва постоянна потребност от социално изменение, съх-
ранение, изразходване на социалния опит като естествен социален растеж на 
човека. Процесът на социализация се променя в зависимост от редица фактори 
като възраст, темперамент, емоционално и интелектуално състояние и т.н.

За да се осмисли релацията между процеса на социализация на ли-
чността, в частност в границите на едно образователно пространство, и пре-
дизвикателствата, пред които се изправя тази личност, за да постигне „хар-
мония“ в една интеркултурна среда, трябва ясно да се дефинират понятията 
интеркултурно образование, интеркултурно пространство и социализация. 

„Интеркултурното образование“ като термин започва да се изпълва със 
съдържание през 90-те години на 20 век. Първоначално, според Иван Иванов, 
терминът „поставя акцент върху динамиката на процесите на акултурация“. 
От края на 20. век до наши дни осмислянето на интеркултурното образова-
ние преминава през различни етапи, за да се стигне до дефинирането му като 
„образователен процес, в който участниците, представители на разнообразни 
етнически, расови, религиозни и расови групи, работят в дух на взаимно ува-
жение и взаимозависимост“ (Иванов, 1999: 14). 
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В интеркултурното образователно пространство се прилагат харак-

терни образователни проекти и дидактически модели, насочени към специ-
фични адресати. В тези дидактически модели се наблюдава преход от общите 
постановки към конкретни приложения на теорията за интеркултурното об-
разование, като се обхващат не само училищния живот, но и спортът, изку-
ството и религията. 

В системата за висше образование се включват масмедиите, а в послед-
ните години – социалните и новите медийни платформи. 

В средата на 20. век идеята за разработване на образователни програми в 
дух на разбирателство, толерантност и дружелюбие към различния/другия се 
разглежда като надеждна перспектива за развитие на интеркултурно образова-
телно пространство, което да дава възможност за развитие на човешката лич-
ност, за запазване на достойнството и зачитане на основните човешки права и 
свободи. Това интеркултурно образователно пространство предполага обмяна 
на ценности на базата на осмисляне и възприемане културата на другия.

С тази идея през 1987 г. стартира програмата „Еразъм“, която бързо на-
бира популярност и заедно със секторните програми „Коменски“, „Леонардо 
да Винчи“ и „Грюндвиг“ е част от най-голямата образователна програма на Ев-
ропейската комисия „Учене през целия живот“. Тези програми в областта на 
висшето образование имат общи цели; чрез тях се финансират сходни, макар 
и леко различаващи се видове действия, подчинени на усъвършенстването на 
комуникативните технологии, възможност за разнообразни виртуални кон-
такти, преосмисляне на някои класически теории за социализацията, интер-
културната комуникация и интеркултурния тренинг. По официални данни в 
програмния период (2007 г. – 2013 г.) студентите, участвали в мобилността, са 
над 1,5 млн, а броят на преподавателите надхвърля 140 000.

Практиката доказва, че най-добри възможности за развиване на интер-
културно образователно пространство, обучение и формиране на интеркул-
турна компетентност за социализация предоставят реалните контакти между 
представители на различни институции, в това число студенти, специализан-
ти и преподаватели от различни страни. Най-важното условие за възползване 
от възможностите за обогатяване на знанията и обмяната на опит в чужбина 
е владеенето на чужди езици. Ето защо в последните години особено внима-
ние се обръща на езиковото обучение. Това дава възможност и на по-голям 
брой студенти да участват в европейски програми и проекти, да комуникират 
със студенти от други страни, да развият не само своите личностни качества 
и професионални умения, но и да формират умения, които да им позволят да 
анализират процесите от различна перспектива.

Успешната социализация в рамките на образователното пространство 
е водещата идея, с която новата програма на ЕС в областта на образование-
то, обучението, младежта и спорта стартира през 2014 г. Програмата „Ера-
зъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както 
и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази 
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седемгодишна програма (2014 г. – 2020 г.) ще има бюджет от 14,7 млрд евро – 
увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което от-
разява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области. 

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да 
се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чуж-
бина. Програмата обединява седем съществуващи програми на ЕС в сферата 
на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява 
подкрепа в областта на спорта. „Еразъм+“ ще предлага повече възможности 
за сътрудничество между секторите на образованието, обучението, младежта 
и спорта. Всяка година тя дава шанс на хиляди студенти и преподаватели да 
получат нови знания и да предадат своите умения.

Въпреки че на фона на събитията от последните години (терористич-
ните атентати, военните действия в редица страни като Либия, Ирак и Си-
рия, бежанските вълни към Европа и т.н.) тези лозунги за интеркулртурно 
образователно пространство изглеждат до известна степен наивни, не трябва 
да се пренебрегва фактът, че тъкмо интеркултурното образование прави въз-
можни подготовката и възприемането на демокрацията и „мултикултурност-
та на едно общество“ (Бузов, 2008: 42). В наши дни всичко това предполага 
ежедневна работа с цел „образование в различност и постигане на съзнание 
за собствена идентичност“, „взаимно обогатяване“ и диалог. Именно култур-
ната идентичност е едновременно и препятствие, и условие за интеркултур-
ната комуникация. Политическите промени в глобален мащаб предизвикаха 
прогресивно трансформиране на социума в мултикултурна среда, което само 
по себе си е доста сложен и противоречив процес.

На практика, няма нито една държава, която да е хомогенна в етниче-
ско, културно или социално отношение. Като че ли възприемането на дру-
гия/различния засилва диференциращите механизми. Това налага един нов 
прочит на понятията „интеркултуктурно взаимодействие“, „интеркултурно 
пространство“, „интеркултурност“ и т.н.

Социализацията в контекста на интеркултурното образователно прос-
транство е водеща теза и при другите програми за мобилности в сферата на 
висшето образование – Мелвана, Фараби, Фулбрайт, CEEPUS и др.

В редица психологически, антропологически и педагогически изслед-
вания интеркултурното взаимодействие започва да се разглежда не само като 
идеалистична теоретична философска концепция, а се трансформира в соци-
ална, медийна и образователна практика. Последното е от съществено значе-
ние, тъй като предполага изграждане на модел на мислене и поведение в бъде-
щите поколения, в който основно място заема разбирането към културата на 
другия, зачитането на общочовешките ценности и уважението.

Интеркултурното образователно пространство имплицира в себе си и 
е ефект от човешките отношения. Теоретичните трактовки от началото на 21. 
век го означават като „културно определено“. Културата носи в себе си осо-
бена специфичност, защото не може да гради релефи, „ако не съ-същестува“ 
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с други култури. Според културните антрополози „няма разнообразие, ако 
няма своеобразие“ и обратното. Другостта, освен всичко друго, е и елемент 
от собственото саморазбиране (Леонтович, 2003: 67).

Настоящият текст е опит да се анализира и дефинира необходимост-
та от обективно нови подходи към проблемите на социализацията в мулти-
културната образователна среда, защото образователната система в глобален 
план е изправена пред предизвикателството да включи в своя дневен ред ра-
ботата с различни малцинствени групи. Проблематиката е от изключителна 
важност, тъй като, особено през последните няколко години различните ин-
теграционни опити търпят пълен крах.

Този крах, според Алвин Тофлър, се дължи на несъразмерното отноше-
ние между използваните образователни парадигми и скоростта на промените 
в социума. В наши дни, според американския учен, човечеството е в момент 
на преход към качествен скок в нов свят, в т. нар. слединдустриално (инфор-
мационно) общество. Скоростта на промените е толкова бърза и необичайна, 
разрушаваща всички нормални представи, че предизвиква „шок“ у всички 
възрасти с непредвидими последици. 

Като се позовава на редица автори, които също интерпретират различ-
ните страни на установяващите се реалности  – икономика, култура, поли-
тика, образование, наука – Тофлър прави убедителен анализ на стремително 
настъпващата нова цивилизация и стига до извода, че главоломното ѝ връх-
литане е в състояние да предизвика много негативни последици, които той 
нарича „шок“ от бъдещето. Ако човечеството не е подготвено да посрещне 
и преодолее този шок, може да загине. Спасението изследователят намира в 
съвършено различната и нов тип подготовка на младото поколение. (Тофлър, 
1970: 95) Основната му теза е, че образователните парадигми е необходимо 
да отразяват възхода на човечеството по посока утвърждаване на личността 
като ценност и самоцел, освобождаването ѝ от опеката на обществото, от не-
говите норми, догми и т.н. Този процес се извършва паралелно със социалния 
прогрес. Новият тип личност Тофлър нарича „асоцииран човек“. Този човек 
е отворен към промяната, движението, преобразуването/модифицирането и 
притежава висока степен на адаптивност и гъвкавост на мисленето и пове-
дението си. Скоростта на промяна на неговата ценностната система е изклю-
чително висока, той актуализира непрекъснато знанията и представите си 
за света. Силно отличителни черти на асоциирания човек са находчивостта, 
предприемчивостта, готовността и потребността да поема риска, краткосроч-
ност на ангажиментите и връзките, отговорност към изпълняваните задачи.

Съвремието изисква образователното пространство да не налага ед-
нозначни решения, нито да се страхува от различността, напротив – от него 
се очаква да изтъква уникалността на човешкия опит, културното многоо-
бразие и дългата история на общуването между различните групи и общно-
сти. Идентичността е динамична, а не статична категория, следователно за 
нейното отстояване е нужна откритост и готовност за сътрудничество и об-
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мен. Според Тофлър целта на образованието би следвало да бъде ускоряване 
на умението на индивида да се адаптира, социализира и да създава нагласи за 
безспирна промяна. Това означава да се развиват човешките проницателни 
способности за събития и тенденции, както и за прогнозиране на бъдещето.

Според друг виден социален психолог и антрополог на 20. век – Ели-
ът Арънсън – поради факта, че човекът е „социално животно“, той живее в 
състояние на напрежение, разпънат между ценностите, свързани с неговата 
индивидуалност (нонконформизма) и ценностите, свързани с конформизма 
(колективизма). Културното многообразие в образователното пространство 
неминуемо води до две противоположни тенденции: от една страна, прибли-
жаване на някои културни особености, а от друга, акцентиране и защита на 
културните специфики (Арънсън, 2009: 37).

Необходимо е винаги да се има предвид, че от една страна същинската 
социализация изисква пълно самопознаване, а от друга предполага идентифи-
кация с определена общност. Това е вътрешно присъщото противоречие на про-
цеса – самоидентификация на индивида с определена група и факта, че всеки чо-
век е неповторим. За да бъдат хората в своята уникалност полезни на/за себе си 
(а това означава и на/за околните), от особено значение е съизмерването с дру-
гите – т.е. самопознаването. Т.е. съществува непрекъсната борба между процеса 
на самопознаване, от една страна, и на идентификацията с общността, от друга.

Социализацията в съвременното общество, в частност в образовател-
ното пространство, има своите особености в различните общества. Фран-
клин Гидингс пръв дава определение на термина социализация през 19 век – 
„развитие на социалната природа или характер на индивида, подготовка на 
човешкия материал за социален живот“. Социализацията на личността е про-
цес, съпътстващ целия живот на човека, който се осъществява под влиянието 
на фактори като семейството, формални и неформални социални групи, про-
цеси на обучение, образователни институции, възпитание и др.

През годините интересът на изследователите към този процес нараства. 
Едни допускат, че социализацията е формиране, развитие и самозименение 
на даден индивид при взаимодействието му „със стихийни, относително на-
правлявани и целенасочени условия на живот“ (Леонтович, 2003: 93). Според 
други, социализацията разкрива родовата същност на човека при взаимо-
действието му с другите. 

Друга група изследователи анализират социализацията в контекста 
на общуването, познанието и обучение и са на мнение, че социализацията 
разглежда всичко това „заедно като един социален процес“ (Георгиева, 2008: 
234). Необходимо е да се отбележи, че освен общуване, познание и обучение, 
социализацията е и процес на междуличностно общуване. Именно, образо-
вателното пространство дава възможност за реализиране на това общуване. 
Поривът за образование е присъщ за всеки човек. Той е едновременно лична 
и обществена потребност и е „инструмент“ на желанието и стремежа да се 
запазят личната неповторимост, уникалност и свобода на избор. 
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Социализацията на личността е свързана с конкретното историческо 

формиране на социални качества у индивидите и с приобщаването и науча-
ването на признати и възприети норми, ценности, цели и идеали. 

Интеркултурното образователно пространство прави възможен про-
цеса на моделиране на индивидуалното функционално поведение в съот-
ветствие с очакванията на културите, с които човек се сблъсква. Факт е, че 
социализацията включва генерационното развитие на индивида и предста-
влява процес на превръщането му в личност, която се характеризира с усвоя-
ване и изпълнение на определена система от социални роли. Социализацията 
включва както съзнателно замислените организирани и осъществявани со-
циални въздействия, така и стихийно протичащите процеси. Един от компо-
нентите на този процес е и постепенното изграждане мирогледа на личност-
та, а от тук и на определена система от ценностни ориентации. 

От интеркултурното образователно пространство се очаква да фор-
мира способности и умения за възприемане, разбиране, оценка, съхранява-
не и съпреживяване не само в заобикалящия личността свят, но и в света 
на несходните  – да възпитава в толерантност, уважение и адаптация към 
другостта. Човек е „осъден“ да бъде социален. Срещу индивида винаги сто-
ят другите – в най-различните метаморфози на групите. И всяка група има 
своя „душа“, свой живот. В нея всеки човек мисли, чувства и действа не така 
както би мислил, чувствал и действал,  когато е „сам“. В този смисъл, интер-
културното образователно пространство в контекста на социализацията на 
личността дава възможност за протичане на процес, чрез който социалните 
роли, ценности и норми се включват и изграждат структурата на личността. 
Под формата на „нормативни ориентации“ и „образователни норми“ социа-
лизацията структурира социалните действия на индивидите, което от своя 
страна поддържа социалните структури и функционирането на социалната 
система. Понятията социализация на личността и интеркултурно образова-
ние в най-широкия си смисъл утвърждават определена качествена степен на 
развитие на общество и отделния индивид. Междуличностните психосоци-
ални, функционални и вътрешно психически активни отношения се приемат 
за основен двигател за развитието и динамиката не само на социализацията 
на личността, но и на образователния процес. Възприемането на духовните 
ценности на другия е ирационална и емоционална потребност.

Твърдението, че „образованието е отражение на действителността“ не е 
безусловно приемливо и приложимо. „Действителността“ е най-мощният из-
точник на всички действия на човешкия дух и затова не може лесно да се обясни 
спецификата на обективните страни на образователния процес. Още по-трудно 
е, когато това се отнася за интеркултурното образователно пространство, което 
е едновременно резултат и действие. В него цялото богатство на „действител-
ността на другия“ се пречупва през социалния и индивидуалния живот на чо-
века. То дава възможност не само за поглед навън към заобикалящия свят, а и 
позволява на личността да надникне в дълбините на своята душевност. 

Ергиджан Алиндер-Исмаилова
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Процесът на обучение предизвиква специфична, вътрешна дейност на 

общуване със себе си. Това подчертава и подсилва значението и незамени-
мостта на личността като субект на различните видове активности. Присъст-
вието на образованието в социалния живот свързва хората по специфичен 
и непреднамерен начин – осъществява непосредствено и непринудено вза-
имодействието между социалната и личностната система, подкрепя общите 
интеграционни процеси и тенденции.

Интеркултурното образователно пространство разширява мирогледа 
на индивида, като го подтиква да се вслушва по-често в себе си, да търси въ-
трешната си потребност от преосмисляне на битието. Личността, в досег с 
интеркутурното образование, пренарежда своите ценности по-често и в това 
е нейното предимство, защото по-често се (съ)измерва като индивидуалност 
в други мащаби и се разглежда в по-широк, глобален жизнен човешки аспект. 
Интересът към самия себе си води и до интерес към другия, несходния, не-
познатия, далечния. По този начин индивидуалният интерес при общуване 
в рамките на интеркултурното образователно пространство се превръща в 
социално явление.

Човекът е обречен да живее в общност и да се бори със силите на за-
обикалящата го враждебна природна и социална среда. Така той придобива 
знания и качества за социалност. Получава статут пораждан, утвърждаван и 
олицетворяван от съвместния (общностния, колективния) живот. Но както 
обществото е съставено от различни по характер, интелект и статус индиви-
ди, така и „синтезът“ на отделните личности създава психологична реалност 
от друг порядък. Тя отразява човечеството – навиците, вярванията и предста-
вите му, неговите начини на мислене и преживяване, които са съществували 
много преди конкретния индивид и ще съществуват далече след него.

Социалното, в контекста на интеркултурното образователно простран-
ство, е специфична реалност, която има свои характеристики. То е система 
от индивиди, формирана от тяхното асоцииране. Това се отнася не само до 
обществото, но и до всички социални факти. Между тях има такива, които 
индивидът заварва напълно изградени и той не може да ги избегне или про-
мени. Тази комплексност се дължи на пределната интегралност на понятието 
личност, включващо в себе си най-широката гама човешки характеристики – 
съвкупност от психични свойства и качества, които определят социално зна-
чимите форми на поведение на човека.

Процесът на социализация е исторически и културно обусловен. В съ-
временните условия той показва някои специфични черти главно в две по-
соки – критериите за социално-психична зрялост се изменят и усложняват, а 
самите фактори на социализацията се преструктурират. 

Интеркултурното образователно пространство в контекста на социализацията ...
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ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНОСТТА НА УЧЕНИЦИ  
ОТ 5 ДО 12 КЛАС

Живка Е. Военкинова, Данаил Е. Желязков

FORMATION OF PERSONALITY OF STUDENTS  
FROM 5TH TO 10TH CLASS

Zhivka E. Voenkinova, Daniel E. Zheliazkov

ABSTRACT: This article presents the problems associated with the formation 
of the personality of students from 5th to 12th grade. It discusses periodization 
development of the personality of this period. The issue of inclusion of students 
in the development and participation in thematically relevant social projects is 
under discussion. 
KEYWORDS: development, personality, students, social and practical project. 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г. „Социално-
педагогически практики с деца със специални образователни потребности“.

Формирането на човешката личност като цяло е сложен и продължи-
телен процес. В него участват семейството, училището и обществото. Акту-
алността на проблема е в това, че след началното училище учениците пре-
минават в нов етап на образованието си, а развитието им се характеризира 
със значителни промени. Правилно формираната личност ще се изгради като 
съзнателен и добър гражданин на обществото. В настоящия момент сме сви-
детели на голямо насилие сред учениците, на всекидневна агресия.

В основата на социализацията стои формирането на личността. Меж-
дучовешките отношения играят една от първостепенните роли в този про-
цес. Понятието „личност“ включва в себе си най-широката гама човешки 
характеристики – цялата съвкупност от психични свойства и качества, кои-
то определят социално значимите  форми на поведение на човека. От една 
страна личността се гради върху  физиологична и индивидуално-качествена 
основа. От друга страна – върху нея се проектират: натрупан човешки опит, 
отношения и механизми на социално взаимодействие, на които личността 
съответства.
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Различните изследователи на развитието на личността предлагат раз-

нообразни класификации за етапите на развитието на човешката личност. 
Ще разгледаме някои от тях, като основно ще отделим внимание на средна и 
горна училищна възраст.

Л. Георгиев [1, с. 5–77] предлага следната класификация за възрастово-
то развитие на детската личността:

– кърмаческа възраст– обхваща първата година на детето; 
– яслена възраст– две годишен период;
– предучилищна възраст- от 3 до 6–7 години;
– начална училищна възраст–от 6–7 до 10–11 години (1–4 клас); 
– пубертетна възраст- от 1–12 до 15 г.; ранно юношество- от 16 до 18 г.
Е. Ериксон [1, с. 34] разглежда живота на човека който се състои от осем 

етапа и те са следните:
– младенчество- първа година;
– ранно детство–5 г.;
– възраст на игра- 5–7 г.; 
– училищна възраст – 7–15 г.; 
– юношество–16–18 г.; младост; 
– възрастност; зряла възраст.
Първият етап – от раждане до десетия месец е период от развитието на 

детето. Характерно е развитието на сензорно-моторния интелект. В този етап 
бебето участва изцяло пасивно в социалните взаимодействия. Не различава 
социалната от предметната среда. Комуникационните знаци нямат символен, 
а само сигнален характер. Правилата съществуват единствено във вид на нави-
ци. Главна роля при социализацията през този период е отредена на майката.

Втори етап – до четири годишна възраст от развитието–периодът се ха-
рактеризира с появата на езика, който има значение за активизирането на со-
циалните връзки на детето. С усвояването на речта то започва своя социален 
живот, който се изразява във интензивен обмен между него и възрастните. 
Детето усвоява една система от понятия, класификации, отношения, която е 
изработена от обществото в резултат на неговата културна еволюция. На този 
етап обаче детето все още не е усвоило достатъчно добре знаците на речта, за 
да ги направи достатъчно средство за изразяване на това, което мисли. То се 
нуждае от физическо активно участие в речевата комуникация.

Трети етап – от четири до седем годишна възраст (предучилищна въз-
раст) –това е период, през който детето основно играе. Детското интуитивно 
мислене се характеризира изцяло със субективната гледна точка на детето. 
Това мислене е егоцентрично, тъй като детето свежда всички свои възприя-
тия към себе си, а не ги съотнася в обективния свят. В социално отношение то 
не може да различи себе си от другите, приписвайки си често техните мисли, 
без дори да осъзнава това. 

Четвърти етап – до единадесета, дванадесета година (ранна училищна 
възраст) – през него се появяват конкретните операции на мисленето. Чрез 
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обмена на мисли с другите, детето различава себе си и вътрешно координира 
отношенията, произтичащи от различни гледни точки. През този период сил-
но се развиват чувствата, компетенциите, възможностите и способностите на 
младата личност.

Л. Георгиев [1, с. 66-68] бележи четвъртият етап от развитието на чове-
ка като Пубертетна възраст.

Периодът от 11–12 до 15 г. се определя като пубертетна възраст, т.е. об-
хваща ученици от V до VIII клас. Интензивното полово развитие на личност-
та стои в основата на тази възраст. Извършва се преминаване от детството 
към качествено нов период на развитие, за което е характерно ускорено фи-
зическо формиране на личността.

По този проблем работят автори като Ж. Ж. Русо, С. Хол, К. Левин, А. 
Валон и др.

Според Ж. Ж. Русо този период е период на „бури и страсти“, а К. Левин 
счита, че това е преход от детството към възрастните [1,с. 65].

„Възрастта на подрастващите е най-интересният, най-романтичният и 
най-богатият на новообразования период в живота на човека. Той няма равен 
по темп и мащабност на извършваните промени“ [1,с. 65].

Промените са следните:
– жизнените сили бележат бърз и всеобщ подем; 
– организмът търпи дълбоки преустройства; 
– човек съзрява ускорено и формира личността си; 
– нравствените и интелектуалните сили бележат висок ръст.
Според автора физическото и духовното, юношеството не са завършени, 

но в същото време са любознателни, активни, шумни. Пасивността не ги удовлет-
ворява, енергични са, предпочитат дейности със социална насоченост. Водеща 
роля имат нравствените норми на поведение, а също и развитието на интелекта. 
Физическото развити е във възход – ръстът и теглото се повишават значително, 
макар, че процесът е все още незавършен, но укрепва костната система.

Неблагоприятните отражения върху организма са следните: засилено 
функциониране на щитовидната жлеза, сърдечна аритмия, незадоволително 
развитие на белите дробове.

Нервната система се усъвършенства, нараства на тегло мозъкът.
Трябва да се подчертае, че половото съзряване не настъпва едновре-

менно у всички подрастващи. Момчетата изживяват чувства за непълноцен-
ност ако половото им съзряване е със по- бавен темп, докато при момичетата 
при половото съзряване няма драматично преживяване при различията. 

Според автора [1,с. 66–68] пубертетният период дава психически отра-
жения върху личността в следните насоки: 

– възникващите конфликти в училище и семейството са предизвикани 
от силната възбудимост, снижаване на работоспособността; 

– отдаването на тайни удоволствия е свързано с предизвикателствата 
на пола;

Формиране на личността на ученици от 5 до 12 клас
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– осъзнаване, че детството отминава и стремеж към възрастните; 
– идеалисти, стремеж към справедливост; 
– стремеж към полезни социални изяви, съзидателна активност.
Интересът е насочен към новото и непознатото. В увлечение прераства 

интересът към четене, футбол, шах и др. 
В училище по време на обучение се формират убеждения и нагласи, оч-

ертава се характерът. Волята за автономия е основна черта. По нов начин за-
почват да заучават материала в училище, осмислят го и постепенно механич-
ното заучаване остава на заден план. Вниманието отначало рязко се влошава, 
като постепенно укрепва и се развива. Мисленето се развива интензивно, 
използват успешно мисловните операции сравнение, оценяване, доказване, 
преживяване и др.

Въображението и чувствата бурно се развиват през тази възраст [1, 
с. 69–72].

Пети етап (юношество). –Л. Георгиев [1,с.73–75] сочи, че ранното юно-
шество обхваща периода от 16 до 18 години.

Развитието на личността през този период има следните черти: 
– развитие на самооценката; 
– развитие на светогледа; 
– развитие на самосъзнанието; 
– развитие на самоопределянето; 
– развитие на характера;
–  потребност от творчество; 
– доминиращо чувство за любов.
Преобладаващ е стремежът да бъдат оригинални и да проявяват ин-

дивидуалността си. В семейството, училището, обществото съществено се 
променя положението на юношите, увеличават се правата и отговорностите 
след получаване на лична карта. Започват да отговарят за постъпките си, като 
спазват законите и правилата. Близките започват да се вслушват в мнението 
им, в училище се намесват и справедливо разрешават конфликтни ситуации. 
Обсъждат жизнено важни проблеми, участват в труда на семейството. Кон-
фликтите с родителите настъпват, когато родителите не се съобразяват с фа-
кта, че децата им навлизат в нов възрастов етап, когато взаимоотношенията 
са груби и не са искрени, когато има разминаване в изискванията към децата 
и самите себе си. Интересите се стимулират от множество и разнообразни 
дейности. Повишава се активността към различни учебни предмети. Инте-
ресът към приключенската литература отпада и се пренасочва към четене на 
вестници и списания като съвместно с това се развиват обществено- полити-
ческите интереси. Развиват се интереси към спорта. По- доброто опознаване 
на собствената личност, приятели, близки, познати е свързан с големия инте-
рес към психологически проблеми. По- голяма е насочеността към естетиче-
ските интереси. Вниманието и по- скоро волевото внимание достигат високо 
ниво на развитие, възможностите на паметта значително се повишават. Воде-
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що е волевото заучаване на материала. Мисленето става теоретично на базата 
на усвоените обобщени понятия и активното им използване.

На базата на повишената критичност, на многостранните знания и 
опит се развива възпроизвеждащото въображение.

Юношите проявяват изявена социална насоченост. По- устойчиви и 
по- овладени стават чувствата и чрез тях се мотивира личността към твор-
ческа дейност. Най-силното чувство е любовта- любов към родината, към 
родното място, към родителите. Волята укрепва и това води до активност, 
инициативност, решителност, смелост, критичност, самокритичност, сдържа-
ност, търпеливост, издръжливост и др. [1, с. 74–77].

К. Платонов [9,с.79] посочва, че личността има йерархизирана структу-
ра и е съставена от четири подструктури и тя е следната:

– социални влияния: насоченост на личността – идеали, цели, мотиви, 
интереси, склонности; социален опит – знания, умения, навици, привички; 

– свойства на психичните процеси – емоционални, познавателни, волеви; 
– темперамент – сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик; 
– средства: възпитание; обучение; упражнения; тренировка; тип висша 

нервна дейност; биологични влияния.
Според Р. Милкова [8,с.20–22] в резултат на активното взаимодействие 

на външната и вътрешната среда протича процесът на изменение и развитие, 
и формиране на личността.

Авторът [8,с.24] сочи, че в училищната възраст /6- 7 до 18–19г/ доми-
ниращата дейност определя облика на другите дейности. В тази възраст до-
миниращите дейности са учене, трудова дейност и общуване. В трудовете на 
Л. Виготски [5], А. Леонтиев [7], Р. Зазо [4], А. Валон [3], К. Платонов [9] е 
разработена идеята за формиращата роля на дейността.

Този период от развитието на учениците се характеризира с усвоява-
нето на формалните операции, при които възниква логиката. Логическото 
мислене се основава единствено благодарение на кооперация с околните. За-
силва се интелектуалният обмен с възрастните. Понятийното мислене е израз 
на координация на различни гледни точки. 

Възпитателната работа през този период трябва да е насочена към:
– положителна идентификация на личността; 
– позитивна самооценка; 
– овладяване на стандарти и ценности; 
– ролеви избор.;
– ролята на личния пример на родителите е определяща [2,с. 68].
Според Ю. Дончева е възможно в процеса на обучение студентите на 

базата на усвоените вече знанията да се включват в социално- педагогически 
проект. 

„Лекционният материал създава проблемен фон с обозначение на ори-
ентири, които се изпълват със съдържание на практическите упражнения 
след работата с примерни разработки, чрез реализирани практически модели 

Формиране на личността на ученици от 5 до 12 клас
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на проекти. В хода на упражненията се използват активни методи на обуче-
ние“ [6, с.159].

Проблемът привлече вниманието ни с това, че бъдещите социални пе-
дагози трябва да са запознати с формирането на личността и социализацията 
на учениците, за да могат да участват в бъдеще в разработване на социално- 
педагогически проекти, свързани с темата. 

Заключението е, че формирането и социализацията на личността е от 
изключителна важност за бъдещото и съществуване и реализация в живо-
та. Считаме, че студентите от специалност „Социална педагогика“ и всички 
учители обучаващи и възпитаващи деца от 5. до 12. Клас, трябва да бъдат 
запознати с проблема. Това е важно поради факта, че в момента почти във 
всички училища в страната често сме свидетели на нечувана агресия между 
учениците, между родители и учители и др. За овладяването на тези ситуа-
ции учителите трябва да познават възрастовите особености и да се справят 
успешно със всеки един случай. Освен това студентите трябва да участват в 
семинари, Кръгли маси и разработване и работа със социално- практически 
проекти с подобна тематика.
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ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
У ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПОТРЕБНОСТИ
Живка Е. Военкинова, Данаил Е. Желязков

FORMATION OF SOCIAL COMPETENCES  
OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Zhivka E. Voenkinova, Daniel E. Zheliazkov

ABSTRACT: The article presents the problems associated with the formation of 
social competences in children with special educational needs. It discusses the 
types of social competences to be formed in the children. It gives reasons for the 
need to prepare teachers how to work with children with special educational 
needs. It indicates the scientific and methodological knowledge and skills re-
quired of teachers.
KEYWORDS: social competence, children, teachers, students, knowledge.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г. „Социално-
педагогически практики с деца със специални образователни потребности“.

Децата със специални образователни потребности /СОП/ имат нужда 
от специално внимание и отношение от страна на близки, родители, учители 
и обществото като цяло. Не са редки случаите, в които те се оказват в социал-
на изолация поради своите здравословни проблеми. Голяма част от тези деца 
са оставени без внимание от страна на родителите си, но има такива, които 
въпреки голямото внимание и грижи, и любов, с които са обградени, остават 
самотни поради невъзможността да осъществят пълноценни контакти с при-
ятели, и връстници. За да могат да се справят с живота, е необходимо да се 
формират у тях социални компетенции.

Е. А. Чернева [6,с.160–162] сочи, че обществото най-често се натъква на 
проблеми при вече израсналите деца със СОП, е че те нямат формирани со-
циални компетенции, които са необходими за успешната им адаптация. Спо-
ред автора е необходимо коренно преобразуване на живота в обществото, 
на социалните, на икономическите трудности. Необходимо е радикално пре-



378
осмисляне на установените жизнени ценности, промяна в отношенията във 
всички сфери на социума. Разработването на психологически, педагогически 
и в някои случаи медицински форми за корекция и помощ е от първостепенна 
необходимост. Забелязва се, че голяма част от децата със СОП са с нарушено 
поведение и поради това за тях е необходимо да има принципно нов подход 
и нов комплекс от корекционни и лечебни мероприятия. Специално за де-
цата с нарушения в поведението се изисква оптимални, научно- обосновани 
тактики за психолого- педагогически въздействия. Формирането на социално 
приемливо поведение за деца със СОП е един от актуалните проблеми на со-
циалната педагогика. 

„Актуалността на проблема е обусловен от важната роля на проце-
сите на саморегулация на водещите видове дейности при формирането на 
личността на ученика и възпитаването у него на активна жизнена позиция, 
възможности за пълноценна трудова дейност и социална адаптация. Особе-
но този проблем се поставя остро в условията на включващото обучение“ [6, 
с. 162]. Изследователите [6, с. 162], които разглеждат този проблем, посочват 
следните отклонения у децата: устойчиво неадекватно поведение; неумение 
за критична оценка на ситуацията, поради повишена внушаемост; занижена 
самооценка; неумение за построяване на жизнен план; липса на инициатива; 
неспособност за волеви усилия.

Е. А. Чернева [6, с. 163] посочва следните социални компетентности, 
които трябва да се формират у децата със СОП:

– политически и социално-икономически компетентности: ориентира-
не в тенденциите на държавното развитие; стремеж за участие в социално- 
икономическите процеси; собствено мнение по въпросите на политиката и 
социално- икономическите въпроси;

– социално-комуникативни компетентности: способност за организи-
рани взаимодействия; способност за колективни взаимодействия; способ-
ност за междуличностно общуване; умения за ненасилствено решаване на 
конфликти; умения за избор на ефективни стратегии на поведението и адек-
ватни способности за общуване;

– способност за ориентиране в социалните ситуации: работа в разно-
родна група;

– придържане към етичните ценности;
– културни компетентности: усвояване на различни културни особено-

сти; способност за възприемане на различните културни особености; интерес 
към чуждите култури; способност за обогатяване на собствения опит от чуж-
дите култури;

– информационно-инструментална компетенция: владеене на компю-
тър; владеене на съвременни информационни технологии; способност за 
събиране и анализ на информация; способност за ефективно използване на 
информация; използване на знанията в практиката; критична оценка на ин-
формацията;
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– индивидуално-личностна компетентност: способност за саморазви-

тие; способност за самообразование; способност за творческа самореализа-
ция в социума; способност за проява на личните най-добри качества за успех; 
способност за адаптиране към нови условия; стремеж към здравословен на-
чин на живот.

Стратегиите на държавните политики за образованието на личности 
със СОП решава следните задачи: формиране на обществено мнение за под-
държането на включващо образование; за включващото образование да се 
създадат нормативно- правно, финансово- икономическо обеспечаване; раз-
работване на научно и учебно- методическо обеспечаване; за системата за об-
разование – обучение, възпитание, развитие и социална адаптация на децата 
с ограничени възможности да се предприеме подготовка и преподготовка на 
кадри; за лицата със СОП да се създадат условия за включване в образовател-
ния процес; за включване на лицата със СОП в общообразователния процес 
да се разработят и разпространят вариативни модели.

За максималното развитие на потенциала на лицата със СОП и ефек-
тивното им участие в живота на обществото, изпълнението на посочените 
по- горе задачи ще създаде възможност за изработването на система на обра-
зование за включване на тези лица независимо от техните различия [5, с. 179].

А. Байзоев [1, с. 1209] сочи, че основните фактори, способстващи при-
вличането на лица със СОП към общообразователните училища, са следните: 
включващото образование дава възможност за следното: бърза адаптация в 
обществото; формиране на чувство за компетентност; да се чувстват равно-
поставени членове на обществото; готовност за самостоятелен живот; насоч-
ване към специализирани интереси според категорията на заболяванията.

Отчитайки индивидуалните особености на личността със СОП, за ор-
ганизация и развитие на включващото образование е необходим комплексен 
подход.

За преподавателите, работещи с лица със СОП, е необходимо да се ока-
же учебно- методическа помощ.

Мерките, които се вземат в това отношение, са следните: провеждане 
на допълнителни тренинги; разработване и издаване на учебно- методически 
пособия; създаване на различни кръжоци; обучение на преподаватели за ра-
бота с тези лица; работа по проекти с лица със СОП; своевременно финанси-
ране на обучението на лицата със СОП.

Г. С. Оразаева [4, с. 170] счита, че е необходимо качествено ново от-
ношение към лица с ограничени възможности в развитието. Авторът пред-
лага да се включат в професионално образование за достигане в бъдеще 
на висок професионализъм. Условие за развитието на всяка отделно взета 
личност е свързана с подготовката на специалисти за работа с лица със 
СОП. Без отказ от наложените до момента стереотипи и форми на профе-
сионалното образование не би могла да се задоволи потребността от учи-
тели дефектолози. 

Формиране на социални компетентности у деца със специални образователни ...
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„Процесът на подготовка на специалните педагози се нужда от пре-

образования, свързани на първо време с отстраняване на преобладаващите 
въздействия на преподавателите върху студентите, което ще позволи да се 
повиши тяхната роля и активност в процеса на обучение. С други думи вза-
имодействието на преподавателите и студентите трябва да се осъществи по 
принципа на максималната активност на личността на всяко стъпало от обу-
чението“ [4, с. 170].

Изисква се преподавателите от ВУЗ да преоткрият себе си, ясно да си 
представят всички аспекти, за да си изградят умения да проектират собстве-
ната си дейност.

Съвременният преподавател трябва да умее следното: да си изгради 
собствена философия; да осъзнае целите и смисъла на професионалната си 
дейност; да владее иновационни технологии; рационална способност за оцен-
ка на постиженията на студентите; осъзнато и ефективно използване на ин-
формационно- комуникативни технологии; осъзнато и ефективно използване 
на интегративни методи; опора в личностно ориентираните подходи [4, с. 171].

Дейността на педагозите трябва да е насочена към перспективното раз-
витие на всеки един студент и да се подпомага личното и професионалното 
му развитие. За обезпечаване на ефективното усвояване на образователните 
програми в образователния процес е необходимо да се отделят основополага-
щите компоненти като по- важните от тях са: мотивационни, съдържателни-
ят и резултативният блок.

Основа за формирането на бъдещите специалисти е мотивационният 
компонент. Студентите, които имат потенциална готовност за овладяване на 
бъдещата си професия, ще се отнасят с отговорност към професионалната си 
дейност и в бъдеще. 

Преподавателят трябва да подпомогне студента да осъзнае следното: 
хуманността; сложността на избрания от тях път; перспективата на професи-
ята; готовност за участие в иновационни системи на образованието; потреб-
ност от използването на творчески подход за реализиране на професионал-
ните задачи; формиране на устойчиви мотиви за участие в образователния 
процес; решаване на задачи, свързани с формирането на личността; развитие 
на потребности за професионално израстване.

Образователната програма представлява взаимосвързани процеси като 
теоретична подготовка на студентите, самостоятелна работа, педагогическа 
практика, научно- изследователска дейност. Основа за формиране на профе-
сионалните качества на студентите са теоретичните знания като форма за реа-
лизация са лекции, семинарни занятия, самостоятелна работа, познавателни и 
творчески задачи. Не е за подценяване връзката между теорията и практиката. 
Преносът на теоретичните знания в практиката се осъществява чрез методите 
за проектиране, прогнозиране, моделиране, обратна връзка и др.

Социалното поведение на личности със СОП се характеризира с по- 
сложна структура, осъществява се само в социални условия, съответства на 
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интересите на други хора, на обществените потребности и е резултат от ак-
тивността на човека като социално същество. 

Научно- методическите знания на студентите са свързани с използва-
нето на модели на научно- методологическите знания, алгоритмизиране на 
научно- изследователски задачи, моделиране на проблемни ситуации.

Съдържателните компоненти обеспечават овладяването на комплекс-
ни знания, умения, навици, формиране на професионални компетенции, зна-
ния свързани с интелектуалните търсения, намирания и формиране на про-
фесионални компетентности [4, с. 172].

В настоящата практика се налага демократичен стил на общуване меж-
ду преподавателите и студентите. Използването на нестандартни подходи са 
подходящи за разрешаването на проблема. Изкуството творчески да се орга-
низира професионалната дейност трябва да бъде водеща позиция на всеки 
преподавател. 

Творческият подход трябва да е насочен към следното: решаване от 
студентите на учебни и практически задачи; използване на разнообразни 
средства за обучение; способност за нестандартни решения; формиране на 
култура за професионално педагогическо общуване; формиране на комуни-
кативни способности; формиране на собствена гледна точка.

Професионалната готовност от всеки етап от обучението на студентите 
се предлага в резултативния компонент. 

Професионалната компетентност на студентите, педагогическото май-
сторство, професионалното мислене са крайните показатели на оценъчно- 
резултативния компонент в педагогическия процес. 

Бъдещите специалисти, работещи с лица със СОП, трябва да притежа-
ват следните качества: образованост; нравственост; конструктивност; мобил-
ност; професионална социализация във вузовски условия; интегриране във 
вузовско общество; самостоятелно формиране като специалисти; самостоя-
телно развитие в различни социални дейности [4, с. 173].

Успешната подготовка на специалисти за работа с лица със СОП има 
следните приоритети в областта на образованието: фундаменталност на съ-
държанието на образованието; получаване на университетски знания и въз-
можности за прилагането им в професионалната практическа дейност; ли-
чностно ориентиран подход към образованието; развитие на способностите 
на всеки студент; откритост на съдържанието на образованието; интеграти-
вен характер на образованието [4, с. 174].

Б. Маджарова [3, с. 237] сочи, че системата на образование се сблъсква 
с проблемите на подготовка на кадри за успешно включващо обучение. Спо-
ред автора за успешното обучение е необходимо да се разкрият преди всичко 
причините за изолацията от обществото на лица със СОП.

Под подготовка на кадри за работа със СОП се разбира следното: 
подготовка на специален лекар; подготовка на специален педагог; подго-
товка на психолог; подготовка на социален работник; подготовка на меди-
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цински сестри; подготовка на логопед; подготовка на специалисти от раз-
лични профили.

Според Ю. Дончева [2, с. 90] от съществено значение е изграждането на 
умения и дейности, способности и междуличностни отношения като важно 
място сред тях заема социалната компетентност за самооценка.

Заключение: Формирането на социални компетенции е сложен и про-
дължителен процес. В него трябва да вземат участие добре подготвени спе-
циалисти в областта на специалната и социалната педагогика, родителите и 
обществото като цяло. Необходимо е да се създадат най-добрите условия за 
социализация и интеграция на лицата със СОП в обществото. За тази цел 
е необходимо още от студентската скамейка да бъдат подготвени кадрите, 
които ще се занимават с тяхното обучение, възпитание и адаптация в обще-
ството.
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СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ 

Живко В. Жечев

SPECIAL FEATURES OF THE DEVIANT BEHAVIOR
Zhivko V. Zhechev 

ABSTRACT: This report goes to an explanation of deviant behavior from the 
starting point of social behavior – as a set of actions and behavior that are so-
cially approved and are in line with force in a society norms and values and 
individual behavior – as a stage in the procedure „social behavior“ as a complex 
modification of personal skills and experience, the objectives and the reasons for 
reaching a certain result, which is valuable for society and the individual. Also 
shown is the difference between deviant behavior and delinkveno.
КEYWORDS: deviant behavior, social behavior, individual behavior, social sta-
tus, social role.

Изследването е финансирано по проект № РД  – 08-135/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Поведението на човека е израз на сложни и взаимно преплетени со-
циални, икономически, психологически, педагогически и биологически фак-
тори. От момента на раждането до момента на смъртта човек дава външен 
израз на своите изживявания, на своите мисли, чувства, стремежи, търси да 
задоволи своите материални нужди и духовни потребности, изгражда своите 
отношения с околната среда и е длъжен да се съобразява с всички промени в 
нея [5]. 

За да се разкрие същността на човешкото поведение е необходимо и 
да се направи разграничение от това на животните. Тяхното поведение се 
определя до голяма степен от вродени регулативни механизми. Това е тяс-
но свързано с процесите на търсене, приемане, преработка и предаване на 
информация, посредством която у човек се изгражда чрез отражението въ-
трешен образ на средата (вътрешен модел), който му служи за ориентация в 
поведението. Този образ го прави способен на активно, съзнателно отноше-
ние към средата и към самия себе си. Във връзка с това А. Гърбачева пише [1, 
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с. 26–27]: „Същността на човешкото поведение се определя от няколко негови 
съществени функции. Преди всичко то е начин на битие, на съществуване на 
човека. Тази твърде обща представа за изучаваното явление следва да се де-
шифрира, доколкото става дума не за конкретна форма на съществуване, а за 
отличителни белези на това съществуване. Един от тези белези е активността 
или по-точно активното взаимодействие между индивида и природно-соци-
алната среда. Поведението реализира още една съществена функция. То играе 
ролята на приспособителна сила, на която са подчинени развитието и живо-
та на човека като биологичен и социален организъм. Процесът на приспо-
собяване представлява сложна реорганизация както на защитните качества, 
така и на отразителните способности на индивидуалната психика. Тяхното 
действие е подчинено на изискванията и промените на социалните ситуации. 
Поведението опосредства този процес и изпълнява ролята на гарант за адек-
ватно присъствие на човека в действителността.“

Авторката типологизира човешкото поведение в неговите два варианта 
на проява: социално поведение  – като съвкупност от действия и постъпки, 
които са социално утвърдени и са в синхрон с действащите в дадено обще-
ство норми и ценности и индивидуално поведение – като етап в процедурата 
„социално поведение“, като сложна модификация на личните умения и опит, 
на целите и мотивите за достигане на определен резултат, който е ценен за 
обществото и индивида [1, с. 33].

Социалното и индивидуалното поведение са пряко зависими от въз-
растовото развитие на човека, от неговия образователен, професионален и 
социален статус. Авторката застъпва тезата, че поведението е функция на 
единството от връзки на личността със социалната среда посредством фор-
мулата [1, с. 34]:

ПОВЕДЕНИЕ = F (личност + среда) 
При изясняване на тази формула изключителво много трябва да се 

обърне внимание върху факторите, които влияят върху човешкото пове-
дение, на които човек е подложен непрекъснато. Някои от тях са пряко осе-
заеми, видими, чути, усетени, доловени. Други оказват своето влияние не-
пряко, опосредствено. Трети, каквито са например йонизацията на въздуха, 
промените в атмосферното налягане, наличието на атмосферно и статическо 
електричество, космическата ритмика и пр. Оказват също мощно влияние 
върху човешкия организъм, но тяхното въздействие минава незабелязано и 
това давало повод за множество мистификации. Метеорологичните промени 
причиняват промени в самочувствието, здравословнто състояние и поведе-
ние на човека. Съществува и група на т.нар. „медико-биологични фактори“, 
които произхождат от околната материална и биологична среда, от телесната 
структура и наличието на заболявания у личността, от нейната психологи-
ческа нагласа, равновесие или психични отклонения. Но най-силно влияят 
върху цялостното развитие на човека и инеговото поведение социалните, 
икономическите и педагогическите фактори, процеса на които се формира 
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нсоциалното поведение се наблюдава усвояване на множество „роли“ и сте-
реотипи на отношения. Социалните роли са предписания под формата на 
права и задължения, очертаващи границите на човешкото поведение, като 
съответстващо на определена позиция (статус). Ако статусът е локализация в 
система от определени социални отношения, то ролята е динамичният аспект 
на статуса. 

Като обобщение може да се визира посоченото от Т. Парсънз [6]:
1. Под отклонено развитие на личността трябва да се разбира развитие-

то, при което се формират отрицателно съдържание на мисленето, емоцио-
налната и волевата сфери, отношенията, поведението, дейностите и качест-
вата на личността в резултат на въздействие на вътрешни и външни фактори. 

2. Процесът, при който у личността се формират отрицателните харак-
теристики, които постепенно доминират и унищожават положителните се 
нарича процес на отклонено развитие на личността. поведението е системна 
форма на взаимодействие на индивида със средата, съхраняваща техния хо-
меостазис чрез спазване на характерни за обществото норми. 

3. Социализацията на субекта и развитието на неговата индивидуал-
ност се осъществява в процеса на неговото функциониране в условията на 
нормативни социални схеми, които той усвоява на всеки етап от живота си и 
ги интериоризира под формата на свои личностни качества. 

4. Спазването на приетите в обществото норми и правила се приема 
за нормално и естествено и разминаването, несъвпадането, нарушаването на 
приетите и действащи норми е отклонение.

5. От гледна точка на развитието на човека като биологичен и социален 
организъм, критерии за т.нар. „нормално“ поведение са, от една страна, исто-
рически обособилите се морал, етика, законност, а от друга – вариациите във 
формите на психическо здраве и болест.

Отклоненията в социалното развитие и поведение се срещат през всич-
ки епохи и във всички общества, но особено нараства техният ръст в услови-
ята на социално-икономически кризи, ускорена урбанизация или разпрос-
транението на явления, свързани с дехуманизацията в отношенията между 
хората. Отделните науки използват както различни методи на изследване и 
анализ, така и различни термини при обозначаване на отклоненията в соци-
алното поведение. Използват се термини като: „девиантно поведение“, „асо-
циално“, „делинквентно“, „аномно“, „престъпно“, „противообществено“, „не-
нормативно“, „деструктивно“ и др. Терминологичното многообразие, което 
се използва налага предварителен понятиен анализ и уточняване на термини-
те, които се използват в изследването (като основно понятие при разглеждане 
на посочените явления се използва „девиантно поведение“).

Терминът „девиантен“ произлиза от лат. Deviantino  – отклонение от 
правилата или от нормата, нарушение. Използван в съчетание с понятието 
поведение, следва буквално да означава отклонение на поведението от нор-
мата или нарушение на нормативното поведение.

Специфични характеристики на девиантното поведение 
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Често използван термин е „аномално поведение“. Аномален произлиза 

от гр. Anomalos – неправилен, отклонен от нормата – психична, физиологич-
на, физическа. Това понятие се използва в случаите на развитие вследствие 
на наследствени, вродени или придобити в детството психофизиологични 
недостатъци. Има няколко категории аномални неща, като всяка от тях носи 
свои типологични характеристики на социално поведение, което в различна 
степен, но винаги не съответства на приетите в обществото норми. При ано-
малното поведение има нарушение на нормите и ценностите, на характерни-
те социални взаимоотношения, но то може да няма вредни последствия за 
индивида или социума.

Под делинквентно поведение (от лат. delinquentus  – престъпник) се 
разбира низ от постъпки, дребни правонарушения отличаващи се от крими-
налните, сериозни правонарушения. Делинквеността обикновено започва от 
училищните години с приобщаване към асоциални групи връстници. След 
това започват дребното хулиганство, издевателствата над по-малките, ограб-
ването на джобните им пари, след тях – надпреварата с велосипеди, мотори и 
леки коли, обикновено откраднати и след това захвърлени където им попад-
не. Срещат се още мошенничествата, дребни, противозаконни спекулативни 
сделки и домашни кражби на неголеми суми пари.

Понякога всички тези прояви се наричат „девиантно поведение“, което 
неточно отразява същността им. Девиантността – това е отклонение от при-
етите норми – понятие по-широко, което включва не само делинквеността, 
но и други нарушения в поведението, например алкохолизацията.

Делинкветността у подрастващите има чисто социални причини – най-
вече недостатъци във възпитанието. От 30% до 80% делинквентните подра-
стващи израстват в непълно семейство, т.е. без баща или с мащеха. Немалко 
значение имат безнадзорността или възпитанието на принципа на прекале-
ните протекции. Невинаги това поведение е свързано с аномалии в характера, 
с психопатии. За девиантното поведение е характерно, че не само се наруша-
ват социалните норми, но преди всичко е поведение, последиците от което 
водят до деструктуриране на социалните отношения, до нарушаване на со-
циалния хомеостазис и до разрушаване (увреждане) на социалните субекти 
(личността, групата) и дреконструкция на нормативната база на обществото. 
Аткуалността на въпроса за дешифрирането на генезиса, същността и грани-
ците на девиантното поведение е не толкова до необходимостта за теоретично 
поясняване на съотношението между аномалното и девиантното поведение, 
колкото за конкретизиране обхвата на субекта на девиантното поведение.

Освен посочените понятия девиантността кореспондира и с други две 
важни понятия: „социална патология „ и „аномия“.

Социалната патология се разбира като съвкупност от социални явле-
ния, които са дисфункционални и имат дезорганизиращо въздействие по от-
ношение на социалното цяло, на установения от социалните норми порядък. 
Понятието включва и проявите на отклоняващото се поведение от гледна 
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точка на значението им за цялостното функциониране на дадена обществена 
система. В този смисъл отношението между „девиантност“ и „социална пато-
логия“ е отношение на част към цяло.

Аномията е такова състояние на обществената система, при което нор-
мите, правилата и законите, осигуряващи нейното равновесие и стабилност 
отслабват действието си или го загубват. Тя означава още: 1.индивидуализа-
ция на моралните правила, санкционирани норми на поведение; 2.отсъствие 
на общи социални правила и норми, което намира израз в извънмерно раз-
деление на труда; 3.противоречие между неограничените човешки желания и 
неопределеността на легитимните ценности и цели в обществото. Ето защо 
девиантното поведение се смята за ономно поведение. То е израз на несъот-
ветствие между културно предписаните в дадена обществена система цели 
и социално достъпните за индивида средства за тяхното постигане. При не-
възможност за достигани на определена цел с позволени средства индивидът 
може да пристъпи към използване на нелегитимни средства.

При описание етиологията на детската девиантност се диференцират 
две отделни системи на въздействие в процеса на социално изграждане на ли-
чността, които условно са различни, но в постоянна диалектична връзка. От 
една страна това са факторите и условията на средата. От друга – факторите 
на личността – съвкупността от индивидуално психически качества, способ-
ности, знания, опит, настроения, преживявания, очаквания, интереси, цели, 
мотиви, които организират и направляват нейната социална изява. 

Т. Шибутани [3] в изследванията си стига до извода, че има няколко 
обективно присъстващи фактора, за които може да се каже, че са детерминан-
ти на девиантното поведение.

Първият от тях обхваща цялата съвкупност от биологично и социално 
обусловени предразположения към възникването и актуализацията на деви-
ации. аномалиите, психопатиите и др. биологични детермирани предразпо-
ложения, както и личностните – главно социално-психически и когнитивни 
деформации са в основата на дисхармоничното личностно функциониране.

Вторият тип фактори, детерминиращи девиации в поведението произ-
тичат от кризисните ситуации, възникващи в процеса на индивиуално взаи-
модействие със средата. Условно кризисните ситуации могат да се разделят на 
външни и вътрешни.

Първите зависят от явления като: развитието на социума, усложняване 
на явленията в него, информационно натоварване и др. Към вътрешните се 
отнасят – недостатъчният социален опит на индивида, дефицитът в оценъч-
но-елективните, адаптивните, регулативните и т.н. функции.

Девиациите в поведението, възникващи на тази база, са причинени 
от затрудненията на подрастващите да се справят с кризисната ситуация в 
съответствие с нормативните изисквания, при което възниква и се фиксира 
специфичен опит и нагласа за „облекчено“ от социални предписания пове-
дение. 

Специфични характеристики на девиантното поведение 
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Третият фактор е предимно вътрешен и очертава структурната същ-

ност на поведението. Личностното развитие е в резултат на усвояването и 
практикуването на обществените отношения, а възникващите трудности в 
тази сфера деструктурират личността. Създават се възможности за решаване 
на конфликта чрез извъннормативни средства и това поведение по същество 
отклонено се закрепва и утвърждава, обобщавайки все повече важни лично-
стни страни. Така поведението в процеса на развитието си придобива систем-
но дефицитарен, а оттам и девиантен характер. 

В голяма част от литературните източници по въпросите за девиантно-
то поведение, то не се дефинира от девиациите в поведението. Има същест-
вена разлика между девиациите и девиантното поведение, тя се изразява в 
системния характер на девиантното поведение, докато девиациите са съвкуп-
ност от разнообразни по форма и съдържание слабоструктурни отклонения 
от нормата. Те са спорадични, ситуативни, случайни действия. Връзката меж-
ду девиациите и девиантното поведение се изразява в прехода от парциални-
те поведенчески отклонения в системни негови форми. 

Голямо значение при девиациите в поведението има детерминиращият 
фактор. Биологично обусловените поведенчески девиации възникват в ран-
ните етапи на индивидуалното развитие, докато социално обусловените въз-
никват, когато има несъответствие между индивидуалните възможности и 
изискванията на средата.

Основен белег на девиациите е несъответствието между поведенчески-
те актове и конкретните условия. Възниквайки случайно, отклонените от со-
циалните норми форми на поведение или се подтискат (чрез санкция), или се 
фиксират и разгръщат.

Условията на средата, особено стеснеността на социалното поле на 
функциониране или дефицитарност, изразена в ниска култура, бедност, ет-
ническа специфика, често формират устойчиви неосъзнавани форми на от-
клонения в поведението, които имат голяма вероятност да се трансформират 
в девиантно поведение. По-ниска е тази вероятност при ситуативните, слу-
чайно възникващи, като несъответстващи на ситуацията действия.

За възникването на девиациите особено значима е ролята на социални-
те взаимодействия. Има два основни варианта – поведение по подражание и 
индивидуално поведение при различни форми на междуличностни взаимо-
отношения, особено при конфликт. В много от случаите тези форми на от-
клонения са детерминирани от дефицит на умения в сферата на общуването 
или под влияние на стихийно възникващи психични състояния в процеса на 
груповото функциониране. Девиациите възникват и се развиват в резултат на 
нарушени отношения на субекта със средата и при липса на трансформиращ 
в позитивна посока собствен или социален потенциал.

Най-важната характеристика на поведенческите девиации е свойство-
то им да се закрепват, разширяват, систематизират и структурират в социал-
но–психичната сфера на личността, когато са налице съответните условия. 
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Така се осъществява и прехода от девиациите към системното девиантно по-
ведение. В изследванията си Г. Петров [2] посочва като най-съществени свой-
ства на девиантното поведение неговата системност, извъннормативност и 
дефицитарност.

Системният характер на девиантното поведение е неговият най-съ-
ществен белег. Това качество възниква постепенно, конструира се чрез струк-
туриране на девиациите, закрива се в личността и функционира като естест-
вено за индивида поведение. Може да се каже, че девиантното поведение се 
открива на определен етап от личностното развитие и се разпознава по ос-
новното си качество – системност.

Посоченото качество не би имало съществено значение, ако девиант-
ното поведение не се отличава от естественото за общуството по най-значи-
мия си диференциращ белег – своята анормативност. Това поведение може 
да варира от асоциално до противообществено и разрушително, но винаги е 
поведение, чийто резултат е деструктуриране на социалните отношения, на-
рушаване на социалния хомеостазис, увреждане на социалните субекти, ре-
конструкция на нормативната база на обществото.

Дефицитарността е друг съществен белег на девиантното поведение. В 
процеса на конструиране поведението зависи от консумирания и усвоен со-
циален опит, от начина на неговата трансформация и от закриването му като 
собствен опит. Често причините за дефицитарността на поведението произ-
тичат от социалните, социокултурните, етнокултурните и средовите особе-
ности на поведението и начина на живот, за който е характерна бедност и 
ограниченост на дейностното съдържание. 

В някои случаи дефицитарността е детерминирана от някои биосоци-
ални дадености на субекта (интелектуални и психически смущения, темпера-
ментови особености, дисхармоничност на личността), препятстващи още от 
най-ранните периоди на неговото развитие изграждането на цялостна единна 
и адекватна на социалните норми поведенческа система [4].

В други случаи в поведението се закрепват онези форми, които носят 
бърз успех в достигане на целите /при крайно оскъдно съдържание на сами-
те цели, потребности и претенции/. Много често поведението се изгражда 
по подражание или ситуативно, но се определя от ограничен поведенчески 
репертоар. Дефицитарността е характерна за всички форми на девиантното 
поведение и за преобладаващата част девиантни субекти. В много от случаите 
именно дефицитарността детерминира девиантното поведение [4].

В обобщение могат да се посочат основните следните характеристики 
на девиантното поведение [5]:

1. Девиантното поведение е закономерно следствие от разнообразни-
те отклонения и деформации в личностното формиране на децата и 
подрастващите;

2. Девиантното поведение не е отделен акт или действие, а система от 
негативни постъпки и прояви, с перманентно присъствие в социал-
ния актив и дейност на индивида;

Специфични характеристики на девиантното поведение 
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3. Девиантното поведение винаги е в разрез с общоприетите социални 

норми, еталони, образци за социално поведение, то задължително 
има своята асоциална насоченост и резултати;

4. Девиантното поведение е обусловено от редица възрастово-психоло-
гически особености от процеса на формиране на личността. Обикно-
вено то се наблюдава в периодите на ускорен психосоциален ръст на 
личността, които по същество са кризисни. В тези етапи от възрасто-
вото развитие индивидът навлиза в нови и все по-сложни социални 
взаимоотношения. Изискванията към него като активен социален 
индивид са нарастващи по трудност и в редица случаи създават усло-
вията за пораждане на конфликти между личността и нейното соци-
ално обкръжение;

5. Девиантното поведение на децата и юношите е своеобразен тип соци-
ална аномалия, която обединява широк кръг от негативни явления. 
Към тях се отнасят: скитничеството и просията, бягството от къщи 
и училище, аморалния начин на живот и проституцията, употреба-
та на алкохол, наркотични средства и др. опияти, участието в проти-
вообществени групи (обири, кражби, организирани престъпления), 
девиантното подедение е това поведение, чиито мотиви и цели про-
тивостоят на утвърдените социални норми, ценности и морал. Не-
гов характерен белег е демонстрирането на социално неодобряемите 
действия и постъпки.
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ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  
ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Златка Димитрова

ABOUT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT  
IN UNIVERSITIES

Zlatka Dimitrova

ABSTRACT: The report sets out briefly the importance of physical education 
and sport for health, psycho – physical fitness and social expression of students. 
It analyses the sports disciplines that are involved in high schools and offers ideas 
for modern and attractive sports, for boosting the activity and motivation of the 
young generation, participation in school discipline and increasing the efficiency 
of the learning process
KEYWORDS: university physical education and sport.

„Проблемът за физическото възпитание и спорта във висшите учили-
ща трябва да намери своето трайно и принципно решаване като съставна 
част от преустройството на образователната система у нас“.1

В стратегическите цели на физическото възпитание и спорта на пре-
ден план е създаването на допълнителни условия – педагогически, научни, 
социални, за привличане на студентите в разнообразни форми за двигателна 
активност. „За съжаление, учебната дисциплина „Спорт“ остава недооценена 
в системата на висшите училища. Недостатъчно часове, лошата спортна база, 
липсата на изисквания към студентите са едни от основните проблеми, които 
остават нерешени през годините.“2

Все още не са достатъчно и задълбочено изследвани желанията на сту-
дентите и това, което се осъществява на практика. Съществува противоречие 
между предпочитаните от студентите и реализираните двигателни дейности, 
между предпочитаните и предлаганите места за спортуване, между учебното 
и свободното време.3

1  Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Ре-
публика България 2012–2022.

2 Стоев Ст., „Модел за управление на учебния процес по спорт въввисшето 
училище“ – автореферат Благоевград, 2013.

3 Иванов, Ст., Спортът и студентите. УИ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2012.
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Студентската възраст има свои особености, които са характерни за 

студентската младеж. Тези особености се определят от биологичните проце-
си и от специфичните условия на професионална подготовка на студентите. 
Организмът е укрепнал функционално и е в състояние да изразходва голяма 
физическа и психическа енергия. През периода на следването у студентите се 
усъвършенства процесът на ценностната ориентация, настъпват съществени 
промени в съзнанието им по отношение общата им нагласа към живота. Те 
проявяват по-голяма самостоятелност и се разширява сферата на интересите 
им. За разлика от средните училища във висшите училища условията на ра-
бота и учене са коренно различни.Приспособяването към новите условия се 
усложнява и от факта, че всяко висше училище има свои традиции, история, 
определен начин на подготовка на студентите. 

Един бегъл поглед върху предлаганите спортни дисциплини в някои от 
водещите университети у нас разкрива, че те не са достатъчно атрактивни и 
адекватни на зададените нови тенденции и търсене за двигателна активност 
от младите хора. Като основен проблем в повечето университети се посочва 
липсата на достатъчно модерна и съвременна материална база. Според нас 
причините могат да се търсят и в недостатъчната допълнителна квалифика-
ция и продължаващо обучение на специалистите по физическо възпитание и 
спорт. От друга страна, студентите изразяват мнение, че липсват съвременни 
и интересни спортни дисциплини и подходящо време за тяхното практикува-
не. Направената справка показва, че в повечето университети на първо място 
се залага на спортните игри(баскетбол, волейбол, футбол, хандбал), ракет-
ните спортове(тенис на маса,тенис на корд,бадминтон) и различните видове 
фитнес гимнастически дисциплини(аеробика, каланетика, пилатес, стречинг 
и др.)(фиг.1), което не задоволява напълно нарастващия интерес на студенти-
те задвигателна активност. 

Фиг. 1. Спортни дисциплини в програмите на петте разглеждани висши училища
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Фиг. 2.Допълнителни спортни дисциплини, които се предлагат  
на студентите в разглежданите 5 университета

Изводите, които можем да направим от представените данни са, че сту-
дентите във водещите университети имат богат избор от спортни дисципли-
ни, но повечето от тях са традиционни и не кореспондират със съвременните 
спортни тенденции. Изключение правят СУ „ Климент Охридски“ и ЮЗУ „ 
Неофит Рилски“, които наред с добре познатите бойни спортове, танци и ту-
ризъм, предлагат мажоретни танци, фехтовка, шах, катерене и хокей на тре-
ва. Сред висшите училища се отличава и бургаският университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“ със създаденото студентско велосипедно дружество и разви-
тието на колоезденето сред студентската младеж.

За физическото възпитание и спорта във висшите училища



394
Ако искаме да бъдем част от глобалния свят, не биваме да игнорира-

ме иновационните тенденции, които съпътстват развитието на физическото 
възпитание и спорта в световен мащаб, а именно високо равнище на матери-
ално –технически съоръжения, въвеждането на съвременни спортни дисци-
плини, насочени не само към постигане на високи спортни постижения, но 
и противодействащи на стреса и напрежението съпътстващи младото поко-
ление. 

Оттук логически произтича въпросът, какво да се предложи на студен-
тите, така че да ги мотивира да участват активно в двигателна дейност и да 
отговаря на техните социално-психологични особености, които се проявяват 
и в областта на спортната дейност.

Новопостъпилите студенти имат определена позиция за ролята и зна-
чимостта на спорта във висшето училище. В голяма степен е формирано 
тяхното отношение и нагласа към спортните занимания още от училищната 
скамейка. Спортното възпитание е социален фактор за укрепване на здраве-
то, за всестранно физическо развитие, за стимулиране на трудова и умствена 
работоспособност и въобще за цялостното възпитание на студентите.

За да се разширява все повече спортната активност и да отговаря тя на 
съвременните изисквания, е необходимо да се проучат и удовлетворят спорт-
ните интереси на студентите.

Постоянно променящата се действителност поставя нови по-високи 
изисквания към младото поколение. Те трябва да имат по-добри показате-
ли във физическото развитие и дееспособност, което от своя страна води до 
въвеждането на нови форми на организация, свързани с активното участие 
на студентите. Проучвайки съвременните спортни дисциплини, които се 
предлагат в спортните зали в големите градове, можем да направим опит за 
представяне на най-популярните и търсени занимания.Общото във всички 
тях е търсенето на забавния елемент, настроението при практикуването и 
разнообразяването на познатите фитнес гимнастически дисциплини с нови 
елементи, музика и движения подходящи за всички възрасти. Комбинацията 
от танцови движения, леснихореографии и съвременна музика са това, което 
привлича младите хора в спортните зали.

Златка Димитрова
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Това са една малка част от атрактивните спортни дисциплини, които 
се предлагат във фитнес залите, но за съжаление отсъстват от програмите 
на студентите в българските университети. Впечатление прави, че се търсят 
форми и методи на тренировка, които комбинират в себе си повече от един 
спорт, залага се на разнообразието на движенията и динамичната музика. По 
наше мнение съществуват многобройни видеоматериали, блогове и специа-
лизирани статии на водещи треньори в областта, които могат да бъдат въве-
дени в университетските спортни зали. Инвестицията, която се предполага, 
че трябва да се направи е минимална с оглед на ползите от повишаване на 
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двигателната активност на студентите. Това, което предлагаме в настоящия 
доклад, е следното:

➢ Оборудване на физкултурните салони и зали с мултимедийни проек-
тори и озвучителна техника, на които да се прожектират добри мето-
ди на работа и професионални тренировки. 

➢ Организиране на допълнителни квалификационни курсове за пре-
подаватели по физическо възпитание и спорт за споделяне на нови 
методики на работа и добри практики.

➢ Създаване на виртуална онлайн библиотека за споделяне на трени-
ровки на водещи инструктори и специалисти с богат международен 
опит.

➢ Мотивиране на студентите да предлагат сами разнообразни методики 
на тренировка с цел да се разнообрази спортната дейност във висши-
те училища.

В заключение ще отбележим, че проблематизирането на въпросите 
свързани с двигателната активност на студентите има за цел:

➢ Да фокусира вниманието върху неглижирането на физическото въз-
питание и спорта във висшите училища

➢ Да акцентира върху необходимостта от осъществяване на връзка 
между очакванията на студентите и предлаганите спортни дисципли-
ни.

➢ Да представи съвременни атрактивни форми и методи на тренировка 
за студенти.

За обогатяване на двигателната активност и подобряване на физиче-
ската дееспособност на студентите, препоръчваме:

➢ разработване на нови учебни курсове, осигуряващи качествена физи-
ческа подготовка на студентите

➢ подготовка и квалификация на специалисти по физическо възпитание 
и спорт, отчитайки навлизащите нови модерни спортни дисциплини

➢ използване в процеса на обучението на мултимедийни технологии и 
музика

➢ часовете по физическо възпитание и спорт да се разпределят по един 
час два пъти в седмицата, а не да се провеждат наведнъж един път 
седмично.

Основно влияние върху спортната дейност имат университетските и 
държавни органи, които регламентират обема, формата и изискванията към 
студентите. Отговорността на ръководствата на университетите е в пъти по-
голяма от тази на студентите, техните решения се отнасят за хиляди студенти 
и са длъжни да предвидят това, което желаят студентите. Ефективността на 
учебния процес по спорт е резултат от дейността на много институции и се 
влияе от голям брой фактори.

„За целта е необходимо заниманията по физическо възпитание и спорт 
и резултатите от тях да бъдат включени в системата на т. нар. „академичен 
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кредит“,който се формира от задължителни, факултативни или свободно из-
бираеми предмети иформи на обучение;да се създадат необходимите органи-
зационни, материално-технически и кадрови предпоставки за издигане рав-
нището наспортното майсторство във висшите учебни заведения по модела 
на елитния студентскиспорт в страните с развита пазарна икономика“.4
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ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ  
ДО ОСМИ КЛАС КЪМ УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Илиана Мирчева, Снежана Радева,  
Елена Джамбазова, Деян Велковски

ATTITUDE OF STUDENTS FROM 1ST TO 8TH GRADE 
TOWARDS SCHOOL ACTIVITY 
Iliana Mirtschewa, Snezhana Radeva,  
Elena Djambazova, Deyan Velkovski

ABSTRACT: The article presents a comparative analysis of the results obtained 
within the framework of international research „Joy of Learn“, which aims to 
identify the moments, in the learning process, that bring joy to the students. The 
survey was implemented in two stages. 310 students learning on the territory 
of Bulgaria took part in the first stage and in the second stage 55 students from 
Bulgarian families who study in 4th European School in Brussels. The results of 
the survey are processed with programs for qualitative and quantitative analysis 
of data.
KEYWORDS: comparative analysis, results, schools, factors, learning process.

В опит да се отговори на въпроса кои са основните фактори, които 
провокират у учениците радост от ученето, е проведено интернационално 
проучване с наименование „Joy of learn“ („Радост от ученето“) (Mirtschewa/
Djambazova, 2015; Mirtschewa et.al., 2015). В него участват университетски 
преподаватели от няколко държави  – Германия, САЩ, Япония, Испания, 
Полша, Румъния и България.
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Фигура 1

Процентно разпределение на учениците по класове
България Брюксел

Използва се изследователският метод „детски текстове“. Учениците раз-
казват моменти, в които изпитват радост от ученето и обясняват на какво се 
дължи тази радост. Описанията на децата са в писмена форма, анализът на 
данните се осъществява чрез избор на ключови думи/фрази, подадени от рес-
пондентите. За декодирането на текстовете на учениците и за структуриране-
то на критериите се използва програмата за качествен анализ MAXQDA. Ре-
зултатите са обработени и с помощта на програма за количествен анализ SPSS.

В изследването участват 310 ученици от подготвителен до осми клас 
от училища в България (София, големи градове, малки градове и села) и 55 
ученици от първи до девети клас от български семейства, които се обучават 
в Европейско училище 4 в град Брюксел (фиг. 1). Сравнителното изследване е 
финансирано от фонд „Научни изследвания“ на Софийски университет „Св. 
Кл. Охридски“ по проект номер 212.

За да има възможност за сравнение на получените данни, екипът при-
ема няколко основни категории. Основен изследователски въпрос е „Кои ме-
тодически подходи са предпочитани от учениците?“ 

Категорията, на която ще се спрем в настоящата статия, е „Методиче-
ски подходи“. Данните на учениците се обединяват в няколко подкатегории 
(табл. 1) – учебни дейности, интереси на учениците, учебни предмети, учи-
лищни изяви. 

Отношение на учениците от първи до осми клас към учебната дейност
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Таблица 1

Категории Брой мненияот посочили-
те категорията ученици в 

България

Брой мненияот посочили-
те категорията ученици в 

Брюксел
1. Методически подходи 318* 95*

1.1. Учебни дейности 97 30

1.2. Интереси на учениците 47 9

1.3. Учебни предмети 174 44

1.4. Училищни изяви 0 12

Броят на учениците, посочили тази категория, както в България, така и 
в Брюксел е почти равен. Съществува разлика в количеството на отговорите 
поради това, че някои от учениците са дали повече от едно мнение, включено 
в подкатегориите. Затова броят на мненията е по-голям от броя на участвали-
те в изследването ученици

И в двата етапа на изследването (първи етап в училищата в България, 
втори етап в училището в Брюксел) учениците подават най-много отговори 
именно в тази категория. Това показва, че за обучаваните най-важни са начи-
нът на преподаване, различните учебни дейности, които учителите предлагат, 
възможностите за обогатяване на знанията, уменията и интересите.

1.1.Учебни дейности
В рамките на тези категория са обобщени отговорите на учениците, по-

дали информация за различните любими образователни дейности.

Фигура 2
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Фигура 3

Част от образователните дейности, които учениците извеждат в два-
та етапа, съвпадат (фиг. 2 и 3) – „учене чрез игра“, „проектна дейност“, „екс-
периментиране“ и „работа в екип“. Процентите в предпочитанията обаче се 
разминават в двата етапа. „Проектните дейности“ и „експериментирането“ 
са любими на децата от Брюксел, за сравнение „състезателната дейност“ и 
„играта“ са предпочитани за учениците в България.Това насочва вниманието 
към факта, че в българското училище се поставя акцент върху състезател-
ното учене. Тази констатация потвърждава данни от предходни изследвания 
(Мирчева, 2009), които показват рядкото прилагане на съвместно, „социално 
учене“, което ограничава възможностите за придобиване на социални и ор-
ганизационни умения, така необходими за живота. По-детайлното анализи-
ране на резултатите показва, че поставянето на акцент върху състезателното 
учене води със себе си негативното усещане у децата за несправяне с изисква-
нията и непълноценно осмисляне на учебния материал.

Учениците в Брюксел, за разлика от своите връстници в България, в 
много по-голяма степен изготвят презентации по различните учебни пред-
мети, които са резултат от честото разгръщане на проектното обучение, осъ-
ществено в група. 

Интересни категории, често избирани от учениците от Брюксел и изця-
ло липсващи при учениците в България, са проблемно ориентираното обуче-
ние, отбелязано от тях като „решаване на проблеми“ и „критично мислене“. 

Като цяло учителите в Брюксел използват доста повече и по-разно-
образни образователни дейности, което провокира усещане у децата, че са 
млади откриватели и изследователи. Огромният процент практически дей-
ности дават възможност за практическо прилагане на усвоените знания, кое-
то е предпоставка за лесно разбиране на учебното съдържание. 

Отношение на учениците от първи до осми клас към учебната дейност
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Учениците в България в много висока степен и категорично заявяват 

предпочитанията си за реализиране на учебни дейности, в които те са актив-
ната страна в процеса на учене, а не просто слушатели. Въпреки това впечат-
ление прави, че тяхното желание остава неудовлетворено.

В заключение може да се обобщи, че учениците изпитват радост от обу-
чение, в което те са активни участници. Пасивното присъствие в образова-
телния процес носи повече негативни емоции. Тази констатация показва, че 
обучението трябва да постави акцента върху методи на активно учене, които 
да стимулират мотивацията на учениците.

1.2. Мотивация за учене
Мотивацията за учене е под категория, в която са групирани отговори-

те на учениците, свързани с желанието им за включване в различните обра-
зователни дейности.

При анализа на резултатите от България учениците са силно мотивира-
ни за учене до трети клас. В четвърти клас има лек спад, въпреки подготовка-
та за национално външно оценяване, която учителят въвежда. Спадът в 5-ти 
и 6-ти клас е изключително голям.

Рязкото спадане на мотивация може да бъде съотнесено към повишава-
нето на сложността на изучавания материал и насищането му с академични 
текстове в учебниците в България. Основната причина за това са и методи-
те на преподаване, които изключват използването на практически методи за 
овладяване на знания, което може да се види и в отговорите на учениците, 
участвали в изследването.

Като контраст на резултатите в България се констатира, че мотиваци-
ята за учене е водещ фактор при обучаваните в Брюксел (фиг 4). Учениците 
извън пределите на страната са мотивирани да научават нови, интересни и 
любопитни неща. Една четвърт от изследваните ученици сравняват моменти 
от ученето със „сбъдване на мечти“. Това позволява отново да се направи за-
ключението, че правилният подбор на методи на обучение, че включването 
на учениците в дейности за активно учене са значим фактор за повишаването 
на учебната мотивация.

Едва 11% споменават, че изпитват скука и то само по определени пред-
мети в училището в Брюксел. Това означава, че се дава лоша оценка единстве-
но на работата на отделни учители.

Илиана Мирчева, Снежана Радева, Елена Джамбазова, Деян Велковски
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Фигура 4

1.3. Учебни предмети
Фигура 5

Фигура 6
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От двете диаграми (фиг. 5 и 6) е видимо, че учениците в България и в 

Брюксел имат както общи предпочитания към някои учебни предмети, така 
и различия в някои от любимите дисциплини(табл. 2), 

Таблица 2
Joy to learn, 2014 Bulgaria Joy to learn, 2015 Brussels

1 Наука Наука
2 Спорт Изкуства и История
3 Математика Математика
4 Изкуства и Български език Музика и Български език
5 История Спорт
6 Музика и Чужд език Английски
7 Информационни технологии Етика, География, Немски, Френски и Религия

Учениците и в двата етапа на изследването посочват като любим учебен 
предмет „Наука“ (учебните предмети, включващи природонаучна информа-
ция). От всички изследвани лица в България за 11% науката е любим предмет. 
За сравнение процентът на учениците от Брюксел е 34.8%. Това има своето 
логично обяснение, с положителната корелация на интензивността на прила-
гане на метода експериментиране от учителите в Брюксел, на включването на 
учениците в проектни дейности.

Спортът е вторият по значимост учебен предмет, доставящ радост от 
ученето на учениците в България. За сравнение децата в Брюксел предпо-
читат изкуствата и историята преди спорта. Тази класация корелира висо-
ко с активността на децата, която предлагат методите, избрани от учителя. В 
България учениците задължително са активни по време на спорт, а децата в 
Брюксел по време на часовете по изкуства и история. В часовете по изкуства 
учениците от Брюксел участват в театрални постановки, изработват украса 
на училището чрез разнообразниподръчни материали, в училищни пиеси, а в 
часовете по история изпълняват практически дейности, работят с различни 
материали и създават продукти, чрез които да осмислят изучените знания.

Математиката и българският език попадат на една и съща позиция и в 
двата етапа на изследването. 

Прави впечатление, че класацията на учебните предмети отново е в 
пряка зависимост от използваните методи на обучение, като акцент пада вър-
ху дейностите, в които учениците са активни субекти.

Илиана Мирчева, Снежана Радева, Елена Джамбазова, Деян Велковски
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1.4 Училищни изяви

Тази подкатегория липсва в текстовете на учениците в България, но е 
силно застъпена при българските ученици от училището в Брюксел. Училищ-
ните изяви, в които учениците демонстрират своите постижения, носят ра-
дост. Това показва, че организирането на училищни изяви би могло да донесе 
удовлетворение от ученето

Заключения:
В заключение може да се обобщи, че
– учениците от основното училище предпочитат обучение, в което те са 

активни субекти, в което те имат възможност да проявят инициатива 
и креативност,

– обучението в българското училище поставя акцент върху състеза-
телното учене, което лишава учениците от възможността от взаимо-
действие и съвместна работа със съучениците,

– подборът на подходящи учебни дейности е от голямо значение за по-
вишаването на учебната мотивация,

– училищните изяви могат да се превърнат в силен мотивационен фак-
тор за стимулиране на детските постижение и интереси

Отношение на учениците от първи до осми клас към учебната дейност



406 Илиана Мирчева, Снежана Радева, Елена Джамбазова, Деян Велковски

References:
1. Mirtschewa, Il., (2009): Tendentsii, opredelyashti obrazovatelnata stoynost na 

obuchenieto, posveteno na prirodata I na socialnata sreda v nachalnoto uchilishte. V: Sbornik 
nauchni trudove na katedra „Preuchilishtna I nachalna uchilishtna pedagogika“, Tom 1. 
Shumen, Universitetsko izdatelstvo „Ep. K. Preslavski“, 41-59.

2. Mirtschewa, Il., El. Djambazova. The Perspective of the Bulgarian Children on 
Learning. In: Mirtschewa, Il. (Ed.) (2015): Children’s Perspective on School, Teaching and 
Learning. „Joy to Learn“. Sofia: Farrago, 37-48.

3. Mirtschewa, Il., El. Djambazova, S. Radeva, D. Velkovski. „Joy to Learn“in the 
Bulgarian Section of the European School IV in Brussels. Analyzis and Discussions. In: 
Mirtschewa, Il. (Ed.) (2015): Children’s Perspective on School, Teaching and Learning. „Joy 
to Learn“. Sofia: Farrago, 49-62.



407

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИГРОВАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОТБОРА „ВАРНА 2010“  
В ЧЕТВЪРТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР  

ПО БАСКЕТБОЛ НА КОЛИЧКИ
Илко Илиев, Георги Брестнички

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GAME 
PERFORMANCE OF TEAM „VARNA 2010“ IN  

IV INTERNATIONAL WHEELCHAIR  
BASKETBALL TOURNAMENT

Ilko Iliev, Georgi Brestnichki

ABSTRACT: This study compared the effectiveness of the racing game Team of 
„Varna 2010“ with the teams ranked in the top three places in IV–International 
Wheelchair Basketball Tournament.
KEYWORDS: Basketball, comparison, efficiency, disabilities,wheelchair bas-
ketball.

Теоретичните разработки, основани на наблюдения и практически 
упражнения, ще подпомогнат усъвършенстването в усвояване на спортната 
техника с цел внасяне на подобрения в бъдеще време за постигане на все по-
високи резултати. 

Под „спортна техника“ се подразбира съвкупност от двигателни дейст-
вия в методична последователност, при които се използват структурният и 
двигателният потенциал.Под техническо майсторство се разбира съвършеното 
владеене на най-рационалните двигателни структури на спортните упражне-
ния при една нагласа към максимума – в условията на изострена спортна борба.

Ако работим по план, стимулиращ физическото, техническото и пси-
хическото развитие на играчите, ще имаме повече елитни баскетболисти (Дж. 
Бусета и кол. ,1990).

М. Л. Павлович, Р. Жеравица (2002) считат, че точността е комплексна 
двигателна способност, която в голяма степен е генетически обусловена.

М. Мишин (2009) изследва влиянието на умората върху резултатността 
на стрелбата в съревнователната дейност в баскетбола на колички.
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В свой научен труд Т. Швецова, (2013) отправя поглед към организа-

цията и методиката в учебно-тренировъчните занимания по баскетбол на 
колички. Авторката провежда изследване в което взимат участие 12 баскет-
болисти на колички на възраст 25–35 години.

Laurie A. и кол (2002) изследват факторите, свързани с успеваемостта 
при наказателен удар (FT) стрелба от баскетболна инвалидна количка, и пра-
вят анализ на механика на стрелбата. Според авторите не са наблюдавани зна-
чими разлики между различните класове играчи.

Според В. Djordjevic (1992), наказателният удар в баскетбола по своята 
специфика е уникален и няма аналог в спортните игри. По време на изпълне-
нието, от една страна, мускулатурата на играча е съвършено разхлабена (има 
миг на задържане дори на дишането), а от друга страна – концентрацията на 
вниманието е максимално изострена.

Сред факторите, които обуславят ефективността на игровите действия, 
важно място заема умението на играчите да участват успешно в борбата за 
овладяване на отскочилите от таблото топки. Установено е голямото значе-
ние на избора на позиция и момента на действие (Р. Църова, 1984). 

Целта на изследването е да се сравни състезателната игрова ефектив-
ност на Отбора на “Варна 2010“ сотборите класирани на първитетри места, и 
да се установи как това е повлияло на класирането на отбора на „Варна 2010“

За реализиране на поставената цел трябваше да решим следните задачи:
1. Установяване игровата ефективност на отборите по баскетбол на ко-

лички участници в турнира – сборен отбор от Турция, Биелина – Бос-
на и Херцеговина, сборен отбор от Румънияи „Варна 2010“

2. Сравняване игровата ефективност на отбора на„Варна 2010“с отбори-
те, класирали се на първите три места в IV международен турнир по 
баскетбол на колички.

Методика
В настоящето изследване снехме игровата ефективност на участващите 

отбори в IV международен турнир по баскетбол на колички във Варна през 
м. септември 2015 г. Снели сме информация за отборите, заели от първо до 
трето място, като сме използвали статистиката от изиграните мачове срещу 
отбора на „Варна 2010“, класирал се на четвърто място.

От игровата ефективност сме взели под внимание следните показатели:
1. Успеваемост на стрелбата за 2 точки и наказателни удари
2. Успешно овладени топки в нападение и защита
3. Завършващи подавания
4. Откраднати топки
Получените данни от протоколите сме обработили с подходящи мате-

матико-статистически методи – вариационен анализ и използван t-критери-
ят на Студент при ниво на достоверност Pt>95%.

Илко Илиев, Георги Брестнички
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Анализ на резултатите
Фиг. 1 дава възможност да се добие представа за сравнението на про-

центите при стрелбата от зоната за 2 т и наказателни удари на отбора на „Ва-
рна 2010“ и заелите първите три места в турнира по баскетбол на колички. 

Методика 
В настоящето изследване снехме игровата ефективност на участващите отбори в IV 

международен турнир по баскетбол на колички във Варна през м. септември 2015г. Снели 
сме информация за отборите, заели от първо до трето място, като сме използвали статистиката от 
изиграните мачове срещу отбора на „Варна 2010”, класирал се на четвърто място. 

От игровата ефективност сме взели под внимание следните показатели: 
1. Успеваемост на стрелбата за 2 точки и наказателни удари 
2. Успешно овладени топки в нападение и защита 
3. Завършващи подавания 
4. Откраднати топки 
Получените данни от протоколите сме обработили с подходящи 

математико-статистически методи – вариационен анализ и използван t-критерият на Студент при 
ниво на достоверност Pt>95%. 
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стрелбата при двата показателя между отбора на „Варна 2010” и сборен отбор на Румъния не е 
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Фиг. 1 Сравнение на показателите за стрелба.
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Анализът показва, че процентите на успеваемост при стрелбата от зо-
ната за 2 т.в полза на отбора на Биелина от Босна и Херцеговина е статисти-
чески достоверна. 

Анализът от фигурата показва, че отборът, класирал се на второ място 
-Биелина от Босна и Херцеговина е показал по добри резултати в стрелбата 
от зоната за 2т. Същите са подкрепени и от необходимата степен на досто-
верност Pt=99.50%. При наказателните удари получената разлика между про-
центната успеваемост не е подкрепена от нужната степен на достоверност. 
Отборът на Турция, заел първо място в класирането, статистически досто-
верно превъзхожда по двата изследвани показателя отбора на „Варна 2010“ 
(Pt>95%.). Това е напълно закономерно, имайки предвид, че отбора на Турция 
е световна сила в този спорт. Разликата в успеваемостта на стрелбата при два-
та показателя между отбора на „Варна 2010“ и сборен отбор на Румъния не е 
подкрепена от нужната степен на достоверност.

Сравнителен анализ на игровата ефективност на отбора „Варна 2010“ ...
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На фиг. 2 е представено сравнението на постигнатите под кошовете в нападение и защита 

овладени борби. От сравнението на успеваемостта, изразена в проценти, между отборите на 
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На фиг. 3 е представено сравнението на процентите на успеваемост на успешно 
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Фиг.3 Сравнение на успешни завършващи подавания - астистенции
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На фиг. 2 е представено сравнението на постигнатите под кошовете в 
нападение и защита овладени борби. От сравнението на успеваемостта, из-
разена в проценти, между отборите на „Биелина“ и „Варна 2010“ се вижда, 
че двата отбора не се различават съществено в брой на овладяните топки в 
отделните показатели за нападение и защита. Общият брой на борбите, овла-
дени в мача срещу отбора на „Варна 2010“ показва, че състезателите от во-
дещите отбори умеят по-добре да се пласират под кошовете и да овладяват 
топката след несполучливи стрелби. Превъзходството в борбата като цяло на 
отбора на Биелина над отбора на Варна е потвърдено с нужния процент на 
достоверност и може да го считаме като фактор Биелина да заема по-предно 
място в класирането на турнира. Достоверни различия в овладените топки 
между Варна 2010 и останалите отбори не са регистрирани. 
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"Биелина" и "Варна 2010" се вижда, че двата отбора не се различават съществено в брой на 
овладяните топки в отделните показатели за нападение и защита. Общият брой на борбите, 
овладени в мача срещу отбора на „Варна 2010” показва, че  състезателите от водещите отбори 
умеят по-добре да се пласират под кошовете и да овладяват топката след несполучливи стрелби. 
Превъзходството в борбата като цяло на отбора на Биелина над отбора на Варна е потвърдено с 
нужния процент на достоверност и може да го считаме като фактор Биелина да заема по-предно 
място в класирането на турнира. Достоверни различия в овладените топки между Варна 2010 и 
останалите отбори не са регистрирани.  

 
На фиг. 3 е представено сравнението на процентите на успеваемост на успешно 

завършващите подавания между отбора на Варна и отборите, класирали се на първите три места 
в международен турнир по баскетбол на колички.  

От фигурата се вижда, че между отбора на "Варна 2010" и първите два отбора в 
класирането, съответно Турция и „Биелина” от Босна и Херцеговина не са регистрирани 
съществени различия в процента на завършващите подавания. Такива обаче има между отбора на 
Румъния и Варна, като разликата в процентното съотношение е подкрепена в полза на отбора на 
Румъния(Pt=95=30%). 

Фиг. 2 Сравнение на показателите за борба под коша
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На фиг. 3 е представено сравнението на процентите на успеваемост на 

успешно завършващите подавания между отбора на Варна и отборите, кла-
сирали се на първите три места в международен турнир по баскетбол на ко-
лички. 

От фигурата се вижда, че между отбора на „Варна 2010“ и първите 
два отбора в класирането, съответно Турция и „Биелина“ от Босна и Херце-
говина не са регистрирани съществени различия в процента на завършва-
щите подавания. Такива обаче има между отбора на Румъния и Варна, като 
разликата в процентното съотношение е подкрепена в полза на отбора на 
Румъния(Pt=95=30%).

 
 
На фиг. 4 е предоставена информация за сравнението между отборите по броя откраднати 

топки изразено в проценти. От графиката се вижда, че отборите на първите две места Турция и 
„Биелина” имат значително превъзходство по този показател. Потвърдено е с нужния процент на 
достоверност (Pt>95%.), което ни показва, че завършващите подавания, като показател за 
отборна игра в нападение са определящ фактор за водещото им място в класирането. 

Отчита се фактът, че по време на турнира в България все още няма Държавно първенство 
по баскетбол на колички, което води до липса на достатъчно игрова подготовка на състезателите. 
Направените в текста анализи и обобщения на база на сравненията от данните ни позволяват да 
препоръчаме в бъдещата учебно -тренировъчна работа да се положат усилия предимно за: 

умението да се подават точни и навременни асистиращи пасове, което е белег за добра 
организация на играта в нападение. 

да се подобри играта в защита и респективно ефективността на борбата под коша. 
повишаване на ефективността на стрелбата в коша от близко и средно разстояние, както и 

от наказателната линия. 
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Фиг. 4 Сравнение на показателя за откраднати топки.
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На фиг. 4 е предоставена информация за сравнението между отборите 
по броя откраднати топки изразено в проценти. От графиката се вижда, че 
отборите на първите две места Турция и „Биелина“ имат значително превъз-
ходство по този показател. Потвърдено е с нужния процент на достоверност 
(Pt>95%.), което ни показва, че завършващите подавания, като показател за 
отборна игра в нападение са определящ фактор за водещото им място в кла-
сирането.

Отчита се фактът, че по време на турнира в България все още няма 
Държавно първенство по баскетбол на колички, което води до липса на дос-
татъчно игрова подготовка на състезателите. Направените в текста анализи и 
обобщения на база на сравненията от данните ни позволяват да препоръчаме 
в бъдещата учебно -тренировъчна работа да се положат усилия предимно за:

• умението да се подават точни и навременни асистиращи пасове, което 
е белег за добра организация на играта в нападение.

• да се подобри играта в защита и респективно ефективността на бор-
бата под коша.

• повишаване на ефективността на стрелбата в коша от близко и средно 
разстояние, както и от наказателната линия.

Сравнителен анализ на игровата ефективност на отбора „Варна 2010“ ...
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ИГРАТА БАСКЕТБОЛ НА ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ. 
ПОЯВА И РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ

Илко Илиев

GAME WHEELCHAIR BASKETBALL. 
THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT IN BULGARIA

Ilko Iliev

ABSTRACT: This study examines the emergence and development of wheelchair 
basketball in Bulgaria.
KEYWORDS: wheelchair basketball, disabilities, development.

Баскетбол на колички за първи път се e появил през 1946 г. след края 
на Втората световна война като средство за рехабилитация на бивши воен-
нослужещи с увреждания на гръбначния мозък. От своята поява спортът се 
е разпространил в над 90 страни. Смята се, че повече от 100 000 души иг-
раят баскетбол на инвалидни колички, участващи неофициално в клубове, 
училища и колежи. В своето развитие играта позволява да обхване хора с 
увреждания на долни крайници, включително полиомиелит, спина бифида 
и ампутанти. International Wheelchair Basketball Federation /IWBF/ е световен 
ръководен орган за баскетбол на инвалидни колички. Той е признат от ФИБА 
и на Международния параолимпийски комитет (IPC) като единствен компе-
тентен орган за баскетбол в инвалидни колички в световен мащаб. IWBF има 
85 национални организации.

През 1944 г. Д-р Лудвиг Гутман–неврохирург, създава Национален цен-
тър за лечение на гръбначно-мозъчни травми към болницата в селището Сто-
ук-Мандевил–Англия. За първи път в общия комплекс от лечебни меропри-
ятия се включват и подходящи спортни игри със състезателен характер като: 
кегли, моникс, стрелба с лък, тенис на маса, поло и баскетбол на колички, с 
което на практика се поставя началото на учебно-тренировъчна дейност и 
спортна подготовка. 

Играчите обикновено се разпределят според функционалната им спо-
собност на игрището. Класификация на играчите е: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 и 4.5, като 
играч с една точка се счита за най-увреден, а играч с 4.5 точки може да бъде 
ампутант или да има минимални увреждания. Играчи с минимални увреж-
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дания се класифицират изцяло на база медицинското им свидетелство и се 
определят просто, ако не могат да бягат, да се завъртат или да скачат бързо 
и без контрол, безопасност, стабилност и издръжливост на физически здрав 
играч, със съответното свидетелство, че те са „ класифицирани“.

Физически здрави играчи се допускат до състезания в националната 
лига на Британската Асоциация на Баскетбол на Колички (но не и в между-
народните игри) като играчи с 5 точки, което прави баскетбол на колички 
наистина обединяващ спорт. 

В Канадската баскетболна лига на колички, основана през 1986 г., има 
две основни направления: отворено и женско. Клубните отбори от цяла Ка-
нада се състезават за националната титла при използване правилата на FIBA/
IWBF. Днес има над 2000 атлети, които се състезават в различни градски лиги. 
Канадската баскетболна лига на колички /мъже, жени, юноши и мини/ и на-
ционалната баскетболна асоциация на колички /има 175 отбора за мъже, жени 
и юноши и университетски отбори в Северна Америка/. За да се отговори на 
този ангажимент, Wheelchair Basketball Canada разработва програми и услуги 
за укрепването на спорта от общността на местно равнище към висока кон-
куренция на изпълнение при Параолимпийските игри. Дългосрочната спорт-
на програма за развитие Long-Term Athlete Development (LTAD) за баскетбол 
на инвалидни колички е неразделна част от осъществяването на тази цел. 

В Европа от средата на 90-те години на миналия век се провеждат състе-
зания по баскетбол на колички, включително и състезания за Купата на Европа. 

В Немската лига взимат участие 139 отбора. Приблизително 2500 души 
играят баскетбол на колички. Текущи игри за спортни постижения и купа от 
септември до април определят плана на националните отбори. Според немска-
та концепция за баскетбол в инвалидни колички немската лига е най-голямата 
организация в целия свят за баскетбол на колички и най-голямата лига. Осъ-
ществява се съвместна работа с баскетболен съюз на здравите играчи. Треньор-
ските позиции в Германия са: водещ съюзен треньор и четирима помощници 
с 20 часа седмично. Хонорувани треньори според групите ниво национален 
отбор – мъже А–национален, жени А–национален, мъже – U22, жени – U25 и 
отбор на перспективни състезатели U19 – фаза насърчаване. Възможност за 
подготовка в три Параолимпийски бази Бавария, Хамбург и Есен. 

В Турция общо 38 отбора по баскетбол на инвалидни колички са учас-
тници в турската Leagues, и седем от тези отбори са от Истанбул. В Турция 
има около 900 регистрирани и около 500 активни спортисти с увреждания.

До учредяването на Българската федерация „Спорт за Инвалиди“, 
спортът за хората с увреждания у нас се развива без самостоятелна спортна 
структура – към някои спортни дружества за хора без увреждания и към со-
циалните организации на хора с увреждания в България – Съюза на слепите 
и Съюза на глухите.

През 1981 година се учредява републиканска секция „Спорт сред инва-
лидите“ към Българския съюз за физическа култура и спорт /БСФС/, която 
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през 1992 година се преименува в Българска федерация „Спорт за инвалиди“. 
Като единствена българска организация член на Международния параолим-
пийски комитетии негов представител в България, през 2003 година Българ-
ска федерация „Спорт за инвалиди“ приема името Българска параолимпий-
ска асоциация. В Асоциацията членуват 32 спортни клуба на хора с уврежда-
ния (СКХУ) от цялата страна.

В България през 1986/87 г. с усилията на Ж. Желев и Гани Василев във 
Варна се прави опит за сформиране на баскетболен отбор на колички. Два 
пъти седмично се провежда и тренировъчна дейност. Първите международни 
срещи са с баскетболен отбор от Гжежов–Полша. Сформира се национален 
отбор по баскетбол на колички, който изиграва една среща с ГДР в София. 

През 2007 година в София с учередяването на Баскетболен клуб за хора 
в инвалидни колички „София–Балкан“ се започват занимания по баскетбол 
за хора с увреждане на долните крайници. Във Варна с регистрирането на 
Спортен клуб за хора с увреждания (СКХУ) Варна 2010 също се започват за-
нимания по баскетбол на колички. През октомври 2012 г. тимът от морската 
столица е домакин на първия по рода си в България Международен турнир 
по баскетбол в инвалидни колички. Освен домакините от Варна в битката за 
трофея вземат участие отбора на „София–Балкан“, националните отбори на 
Румъния и Молдова, и тима от Одеса (Украйна). Отборът на домакините от 
Варна 2010 се класира на първо място. 

През месец септември 2013 г. за втора поредна година спортен клуб 
за хора с увреждания „Варна 2010“ е домакин на Международен турнир по 
баскетбол в инвалидни колички. Участие вземат още „Балкан“ (София), на-
ционалният тим на Румъния, както и клубове от Беларус, Турция и Украйна. 
В последната си среща момчетата от „Варна 2010“ побеждават националния 
отбор на Румъния с 34 на 30 и заемат второ място. Първото място заема от-
борът на Турция.

Отново Турция печели титлата в третото издание на международния 
турнир по баскетбол в инвалидни колички през 2014 г. Второто място е за 
тима на Гърция, а домакините от СКХУ „Варна 2010“ спечелват бронзовите 
медали.

В България през този етап има само два баскетболни отбора на хора с 
увреждания. Липсата на повече игрова подготовка и оспорвана конкуренция 
се отразява на подготовката на състезателите. 

През 2014 г с появата на трети отбор по баскетбол на колички Джавелин 
(Бургас) Българската параолимпийска асоциация подпомога организирането 
на турнир с неофициален статут на републиканско първенство. Домакини са 
Балкан (София). Варненският отбор постигна две победи и заслужено вдигна 
купата. Тимът от морската столица надделя над Джавелин с 55:13, а след това 
и над Балкан с 44:17. 

През май 2015 г. оборът по баскетбол за хора в инвалидни колички 
„София-Балкан“ печели първо място в турнир по баскетбол за Купата на Сто-

Играта баскетбол на инвалидни колички. Поява и развитие в България



416
лична община. Момчетата от „София–Балкан“ завършват на първо. Отборът 
„Варна 2010“ е на второ място, а отборът „Джавелин Бургас“ – на трето.

През септември 2015 г. се провежда IV-ти Международен турнир за 
хора с увреждания. Участие в състезанието взимат отборите на Турция, Ру-
мъния, Босна и Херцеговина, а страната ни е представена от единствените 2 
тима – „Балкан“ (Сф) и домакините СКХУ „Варна 2010“. Първи се класира 
сборен отбор на Турция, следван от националните селекции на Босна и Хер-
цеговина и на Румъния. Момчетата от Варна 2010“ заемат четвърто място, а 
вторият български участник в състезанието – Балкан (София) – завършва на 
пето място.

През месец ноември същата година Отборът на „Варна 2010“ приема 
поканата за участие в кръг от Държавното първенство на Румъния по баскет-
бол на колички в Брашов. Подсилен със състезатели от София-Балкан отбо-
рът печели всички срещи в турнира. Организаторите обявяват и символична 
петица на турнира, в която попадат двама варненци  – Христо Мисляков и 
Мартин Иванов (1). 

Осигуряването на спортни съоръжения е част от проект на българската 
федерация по баскетбол по новата „Програма за развитие на спорта за хора с 
увреждания“, който Министерството финансира. Закупени са топки, екипи-
ровка и 20 колички за трите клуба в страната „София – Балкан“, БК „Варна 
2010“ и БК „Джавелин Бургас“. Очаква се появата на четвърти отбор.

С новата „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ се 
увеличават средствата и коренно се променя философията за финансиране 
на спортистите с увреждания. От май 2016 г. вече е факт и първото Държав-
но първенство по баскетбол на колички. Класирането се формира на база на 
изиграните срещи между отборите в три турнира. В много оспорван мач, пъ-
лен с обрати, първият двубой от Държавното първенство завършва с успех 
на момчетата от „София-Балкан“, които побеждават домакините от „Варна 
2010“ с 41:38. Класификацията на състезателите се извърши от Генералния се-
кретар на Европейската федерация по баскетбол на колички – Фриц де Йонг. 
В програмата на първи кръг е проведен и семинар за обучение на съдии с 
инструктор – Дарко Совран. 

Участието в адаптирана двигателна дейност, чрез играта баскетбол 
на колички предоставя възможност за усвояване на знания, овладяване на 
двигателни умения и навици. Възпитаване на ценни нравствени, морални 
и волеви качества, духовно развитие, както и социализация и интеграция в 
обществото. Баскетболът на колички се явява незаменимо средство за реха-
билитация. Развива се раменният пояс, укрепват коремните мускули и муску-
лите на кръста, повишава се гъвкавостта, точността, силата и издръжливост-
та. Развитието на този спорт в България предявява изискването пред всички 
състезатели, треньори и деятели да популяризират баскетбола за хора в ин-
валидни колички, да се привлече общественото внимание, подкрепа и нови 
състезатели.Предстои поставяне на основите на формирането на първия на-
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ционален отбор по баскетбол за хора в инвалидни колички, който да участва 
на параолимпийски игри.
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ПРОБЛЕМНОСТТА В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ 
НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН

Йорданка Ст. Пейчева

THE PROBLEMS OF TECHNOLOGICAL TRAINING  
OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL

Yordanka St. Peycheva

ABSTRACT: Problematic situations – learning and reality in the educational 
process is an opportunity to implement an active cognitive and creative practical 
application activity. The article offers a pedagogical strategy for the implementa-
tion of technological problems in education starting from the nearest environ-
ment of students and gradually expanding the circle of knowledge. The transition 
from situations containing a solution to those with more possible answers, is in-
dicative for the shift from standard to creative thinking. Project-based learning is 
seen as a form based on research of an interdisciplinary nature.
KEYWORDS: problematic situations, interest, motivation, creativity, elemen-
tary school

Изследването е финансирано по проект № РД–08-131/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Устойчиво развитие на обществото може да се реализира от мислещи 
личности, способни да решават проблеми, да работят в екип, да проявяват 
креативност. Ето защо развитието на уменията за осъществяване на продук-
тивна мисловна дейност и вземане на решения трябва да започне още в на-
чалния етап от училищната подготовка.

Според Де Боно мисленето е рефлекс – колкото повече се тренира, тол-
кова по-добро става детето. Авторът диференцира мисленето на стандартно 
и нестандартно. Стандартното мислене се основава на предшестващи зна-
ния, опит и традиции, които са свързани с двуполюсна позиция – правилно 
и неправилно. То определено се свързва с логическото мислене, което се осъ-
ществява в алгоритмична последователност и не позволява отклонение. В ос-
новата на логическото мислене е разбирането на причинните зависимости и 
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формирането на понятия, които от своя страна водят до съждения и умозак-
лючения [7].Изискват се умения за: сравнение; класифициране; подреждане 
в последователност; откриване на причинно-следствени връзки, на модели, 
закономерности и аналогии.

При нестандартното мислене се търсят нови модели, върви се по „мал-
ки пътечки“, които водят към широкия път на познанието. Тук се търсят па-
радоксите в проявите на явленията, необичайните решения, поради което за 
нестандартното мислене е характерно отклонението от алгоритъма и търсене 
на нови, различни решения [5].

В психологическата литература креативното мислене се определя като 
механизъм на продуктивно развитие (А. Пономарев, Л. Витанов). То се свърз-
ва с умения за: гъвкавост; оригиналност; плавно развитие на мисълта; брейн-
сторминг; модифициране; образно, асоциативно и метафорично мислене; 
умения за определяне на характерни свойства; задължителни връзки.

Две от най-разпространените техники за творческо мислене са латерал-
ното и метафоричното мислене.

Едуард Де Боно въвежда термина и концепцията на латералното (стра-
нично) мислене –  lateral thinking  – метод за творческо мислене стъпка по 
стъпка, с който се преустройват моделите на нормално мислене при реша-
ване на проблеми. За целта се прилагат разработени практически техники, 
които водят до алтернативни подходи, респективно – до нови, често нестан-
дартни идеи. Латералните загадки провокират различно мислене, генериране 
на идеи и предложения, излизайки извън рамките на стандартното мислене. 
Благодарение на този тип загадки се стимулират логическото и творческо ми-
слене. Подходящи са за работата на група хора.

Метафоричното мислене включва генериране на идеи чрез свързване 
на проблема с нещо от несвързана с него област, най-често от природата [3].

При решаването на проблеми имат място както стандартното, критич-
но мислене, така и творческото. Първо проблемът трябва да се анализира; 
след това да се генерират възможни решения; следва изборът и прилагането 
на най-доброто от тези решения; и накрая – да се направи оценка на ефек-
тивността на решението. Както се вижда, този процес предполага наличие на 
всички видове мисловна дейност.

За периода І  – ІV клас са характерни промени, настъпващи в позна-
вателното развитие на учениците и това рефлектира върху образователния 
процес. През първите две години доминира предимно нагледно-образното 
мислене, което предполага обучение с помощта на нагледни образи и пред-
стави, съществува зависимост от възприятията. На по-късен етап, след нат-
рупването на познания и опит, придобиват самостоятелност и се усъвършен-
стват мисловните операции  – анализ, синтез, обобщение, което позволява 
по-успешно прилагане на продуктивните стратегии на обучение и развитие 
на абстрактно-логическото мислене.

Проблемността в технологичното обучение на учениците в начална училищна степен
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На базата на тези закономерности в мисловните процеси на ученика в на-

чална училищна възраст се създават условия за осъществяване на стандартна 
мисловна дейност, а с течение на времето нараства значението и ролята на кре-
ативното мислене, както за усвояване на системата от научни понятия, умения 
и компетентности, така и за цялостното личностно развитие на детето.

Тоест, възрастта на 7 – 10 годишните ученици предполага учене чрез 
имитиране, повторение на образеца, но не трябва цялото обучение да се 
свежда само до това. Точно поради тази причина, успешна стъпка в това от-
ношение са задачите за  намиране на решение на достъпни за учениците про-
блемни ситуации. Това, според Г. Иванов, означава на малките ученици да се 
предостави възможност сами да определят някои от параметрите на дейност-
та за изработване на определено изделие [2].

Процесът на опознаване на света може да се реализира не само чрез 
поднасяне на готова информация от учителя и репродуктивна дейност. За да 
усвоят умения за опознаване и разбиране на света на техниката и техноло-
гиите, учениците от начална училищна степен трябва активно да участват в 
осъществяването на конструктивна и художествено-творческа дейност, чрез 
които се придобива ключовата компетентност по отношение на „основни по-
знания в науката и технологиите“ [6]. Трябва да се предоставят възможности 
за активна познавателна и практико-приложна дейност, в резултат на които 
учениците самостоятелно придобиват знания, опит и умения, в резултат на 
което те са по-трайни и осъзнати.

Има какво да се желае от автори на учебници и учители, преподава-
щи учебния предмет „Домашен бит и техника“, респективно „Технологии и 
предприемачество“ за реализацията както на действащите, така и на новите 
учебни програми по отношение на „ученето чрез откриване“, „самостоятелно 
вземане на решение и поемане на отговорност“, обвързването на технологич-
ните знания и умения „с практиката на хората и с житейския опит на учени-
ците“ [4].

Както невръстното дете се научава да плува, използвайки инстинкта си 
за самосъхранение, така и ученикът, поставен в определена ситуация, може 
самостоятелно да стигне до истини и закономерности с обективен или су-
бективен характер. Тъй като става дума за провокиране на познавателна ак-
тивност при малките ученици, е необходимо на първо място педагогът да се 
стреми да провокира любопитство, интерес към съответната тема, за да се 
създаде мотивация и стимул за решаването на проблема. 

В тази връзка, предлаганите за разрешаване проблеми е желателно да 
се свързват с най-близкото обкръжение на децата, освен собствената им лич-
ност – семейство, домашни любимци, приятели, игри.

Подходящи са както игрови, учебни, така и реални житейски ситуации.
Решаването на проблем от хора с недостатъчен опит и познания трябва 

да започне с използване на съществуващите у тях представи. Изключително 
полезно е прилагането на подходящи за възрастта техники на познание. За 
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да се натрупа необходимият опит за решаване на проблеми, е необходимо да 
се започне със ситуации, които имат едно правилно решение – обикновено 
при тях са в сила определени математически, физични или природни зако-
номерности (рационално разполагане и очертаване на шаблони, условия за 
отглеждане на растения и други). По този начин детето трупа опит в опо-
знаването на света, опирайки се на собствените си представи, като се опитва 
да преценява и разсъждава самостоятелно. В резултат светът на познанието 
разширява своите граници, а придобитите знания са трайни. 

Ако по-често поднасяме готови отговори и преобладава репродуктив-
ната практико-приложна дейност в технологичното обучение, се създава па-
сивна нагласа за възприемането и опознаването света на техниката и техно-
логиите. Все по-голямото разнообразие в тази насока, резултат от бурното 
развитие на науката и техниката, предполага умения за самостоятелното му 
опознаване. Човек, който иска да бъде в крак със съвременните достижения 
и да ги използва ефективно, трябва да има нагласата на активен потребител, 
а не да чака някой да му обясни как едно или друго техническо средство или 
технология могат да направят живота му по-добър. Затова е необходимо в 
ранна възраст да провокираме любопитство, интерес, необходимост от от-
кривателството. Разбира се, създаването на мотивация е първият, особено 
важен етап от отключването на познавателната активност на личността. 

Рационалното използване на материалите е част от екологичната кул-
тура на човека. Вместо обаче учителят да обяснява на първокласниците как 
да разполагат шаблони с най-често използваните геометрични фигури – ква-
драт, правоъгълник, триъгълник и други, самите те могат да стигнат до съот-
ветни решения, които след това да бъдат анализирани, сравнени и така да се 
стигне до верните отговори. 

Необходимо ли е като педагози да обясняваме как трябва да се изрязва, 
или да се апликира с хартия върху пластмасова или метална опаковка? Можем 
да дадем възможност на учениците да намерят решение. Самостоятелно да 
преценят колко голям да бъде листът за опаковане, да се застъпват ли краи-
щата му или да използват спомагателна лента, за да се закрепи основата – кое 
е по-удачно? Могат ли успешно да се залепят отделни елементи върху такива 
материали? 

На по-късен етап ситуациите се усложняват с въвеждането на допъл-
нителни фактори и условия, и тогава, за да се изведе истината, се извършва 
опит, сравнение, анализ. 

В темата „Колела и оси“, след като се изяснят основните елементи и прин-
ципа на действие на системата за движение, на учениците може да бъде поста-
вена задача да конструират технически обект, който се задвижва с колела и оси, 
а не да се предлага задължителна репродуктивна дейност под формата на готов 
модел. Как да подберат и съединят елементите, с които разполагат – кутийки с 
различна форма, колела от различни материали (хартия, картон, корк), клечки 
за зъби, пластилин, че техният модел да може да се движи успешно? 

Проблемността в технологичното обучение на учениците в начална училищна степен
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Тук става въпрос за ситуации, при които истината е субективна – те се 

свърват с творческото въображение – избор на техники, цветово изграждане, 
композиционно решение, избор на изделие. Тоест, проблемът може да има 
повече от едно решение.

Новият акцент в учебните програми по Технологии и предприемаче-
ство, свързан с усвояването на икономически знания и умения е изключи-
телно актуален и полезен за подрастващите. Изясняването на понятия като 
„нужда“, „желание“, „личен бюджет“, „спестяване“, „даряване“ са необходи-
ми за формиране основите на икономическа култура у учениците. Подходящ 
подход за овладяване на умения за управление на собствените финансови 
средства и разбиране на цената на труда в тази възраст са житейските про-
блемни ситуации. 

За целта е удачно първо да бъде създаден моделът на техния свят, на 
представата им за щастливо детство и обикновено това е „планина“ от же-
лания. Безспорно активни трябва да бъдат учениците, а учителят да влезе в 
ролята на модератор – да генерира информацията и да я подрежда. Формата 
на представяне може да бъде различна – колаж, мисловна карта, рисунка, но 
във всички случаи ще бъде резултат от нагледно-образното мислене и израз 
на спонтанните желания на децата, които обикновено „преливат“ в тази въз-
раст. За да се стигне до изясняване на понятието „нужда“, постепенно трябва 
да се тръгне в обратна посока – да се намали обема на желанията. Това всъщ-
ност е проблемна ситуация, за чието решаване трябва да се използват: анализ, 
сравнение, синтез и други мисловни операции. Подходящи за всяка стъпка са 
решаването на казуси от ежедневието, техниките „Плюс, минус“, „Влизането 
в чужди обувки“, или „Гледна точка на другите“, „Шестте мислещи шапки на 
Едуард де Боно“ и други. Например как ще се отрази на семейството изпълне-
нието на желанието ти да имаш нов телефон? Помисли с бялата шапка! В слу-
чая ще се използват фактите на реалните цифри и математически изчисления, 
които ще разкрият цялата истина и ще дадат отговор на проблема.

Особено полезно е умението за правилно разпределяне на средствата, 
с които разполага едно дете за ден или за седмица. Това е нещо, което на-
истина вълнува децата. В случая решаването на подобни задачи може да се 
осъществи успешно не само чрез осъществяване на междупредметни връзки 
с математиката, но и чрез използване на интерактивни техники. Например 
какво мога да си купя с парите, които получавам за една седмица? Прави се 
една табличка с графи „плюс“ и „минус“, изчислява се общата сума за седми-
цата, записват се всички желания на листчета, след това необходимите неща 
се слагат в графата с „плюс“ и се правят изчисления. Ако остават някакви 
средства, тогава се преценява кое желание още може да попадне в тази графа. 
Останалите листчета отиват в графата „минус“. 

Поради различията във финансовия статус на семействата, е подходя-
що да се разглеждат ситуации, свързани с данни за средностатистическите 
измерения в страната. Подходящо е проблемът да се свърже с реалното за-
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плащане на хора с дадена професия и средните възможности семейството да 
отделя определени средства за децата. 

Проблеми, изискващи предварително проучване на информация 
Популярна и интересна тема е отношението към отпадъчните материа-

ли и опаковки в бита – как се постъпва в семейството, на работното място на 
родителите, в други държави. На какви принципи се осъществява събиране-
то и рециклирането на отпадъци в различни части на света? А какво ние мо-
жем да направим още в училище? Особено ценни биха били предложенията 
на учениците какви полезни изделия могат да се изработят в часа от отпадъч-
ни материали.

Придобиването на представа за различните професии също може да 
бъде представено като проблем за проучване. „Влез в ролята на учител, по-
жарникар, конструктор, дизайнер… и представи избраната от теб професия“. 
Така поставена, задачата изисква учителят да осигури осъществяването на 
подобна дейност от учениците – изработване на стоката (или неин модел) или 
извършване на услугата, с която е свързана работата на специалиста, запо-
знаване с оборудването, обзавеждането на работното му място, защо не – ре-
шаването на проблеми, с които се сблъсква специалистът (решаване на казу-
си). Крайните резултати могат да бъдат обобщени под формата на колаж или 
мисловна карта за извеждане на основните характеристики на професията, 
могат да бъдат представени в таблица с „плюс“ и „минус“, в която всеки уче-
ник отбелязва положителните и отрицателните страни на професията според 
впечатленията, които е придобил. 

По подобен модел всеки ученик може да се запознае с професия, коя-
то го интересува. За целта се прави собствено проучване, срещи, интервю-
та, подготвя се снимков материал, презентация и други материали. Задачата 
изисква събиране, анализиране, обработване и представяне на информация. 
Може да се използва помощта на родителите, както и да се работи в екип с 
други ученици.

Екологичната култура е компонент от общата култура на личността и 
е свързана с умението да се реагира и действа в реални ситуации, свързани с 
опазването на околната среда, оползотворяването на отпадъчни материали, 
оценяване на екологична ситуация и вземане на решение. Това предполага 
процесът на нейното формиране също да се опира на действителни случаи. 
Обикновено на учениците се предлага да планират екологични табла или да 
разработват хипотетични проекти, чиято ефективност никога не могат да 
разберат. Този безсмислен труд трябва да се замени със създаването и реали-
зирането на реални проекти, в които учениците са активни участници както 
в оценяването на конкретна екологична обстановка, така и в набелязване-
то и изпълнението на конкретни мерки за подобряване на екологичните па-
раметри на средата с цел възстановяване на равновесието или естетизация. 
Видимият резултат в случая се явява стимул за осъществяване на полезна и 
ползотворна дейност. 
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Тези екологични проблеми предполагат по-висока степен на познания 

и по-глобални действия, което се постига в условията на екипна дейност. Тук 
имат значение както овладяните знания, така и уменията да се използват ня-
кои интерактивни методи за намиране на решения на базата на дивергентно-
то мислене като: „Метод на мозъчната атака“, „Плюс, минус“, „Метод на обра-
тната мозъчна атака“, „Шестте мислещи шапки“ и други. 

Решаване на проблеми, изискващи знания от други предметни области
Темата за междупредметното единство е колкото стара, толкова и акту-

ална, особено ако се разглежда от позицията на проектно базираното обуче-
ние. Чрез него в по-висока степен се осмисля наученото, тъй като смъсълът 
е то да се приложи в създаването на определен продукт, който може да се 
презентира. 

При работата по проект  – екологичен, във връзка с подготовката на 
празник, дидактически средства или други видове, винаги се налага използва-
не на знания от други учебни предмети: от български език и литература – при 
проучването на темата, подготовката на инструкции, описание и обобщаване 
на резултатите; от изобразително изкуство – при естетическото офрмление 
на интериора, продукта, или неговата презентация; математически умения са 
необходими за калкулиране на разходите или при обработване на получените 
данни; екологичните проекти и тези, свързани с озеленяване на даден район 
са немислими без познанията по природни науки; музиката, танците са често 
предпочитани в тържествата или друг вид презентация на крайния резултат.

Особено полезни са тези проекти, при които има възможност да се при-
лагат и осмислят знания от различни предметни области. 

Препоръчително е решаването на проблеми да се осъществява колек-
тивно – в класа или в рамките на група. 

Работата в екип е свързана с развитие на вербалната и невербалната 
комуникация между учениците, което влияе позитивно върху техните на-
строения, преживявания и емоции. Тази форма за организация на обуче-
нието е един от начините за постигане на по-високо качество и стойност на 
продуктивната дейност, а също така е и начин за овладяване на по-сложни 
технологии при работа с нови материали. В процеса на изобразителната дей-
ност се утвърждава следната практика – преценяването кои действия и мани-
пулации са удачни и кои не са, както и всяка възникнала идея или проблем да 
се обсъжда и преценява колективно [1].

Колективните решения в технологичното обучение са също толкова ва-
жни за осъществяването на творчески подход при подобни обстоятелства. 

Например при търсенето на решение за украса на класната стая на уче-
ниците се показват различни украси, за които са използвани различни ма-
териали. Могат да се покажат и начини на изработването на украсите, а на 
децата да се предостави възможност да обсъдят кои от тях им харесват, за 
кои имат необходимите материали и коя технология на изработване е най-
достъпна.
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Същият подход може да се използва и при изработване на украса за 

елхата или за украса на кът в класната стая. За целта всеки ученик избира 
какво изделие ще изработва и с каква технология – чрез сгъване, преплитане, 
разрязване, нанизване, залепване, прикопчаване и др.[2].

При подготовката на такива мащабни за класа мероприятия е удачно 
съгласуването на идеите и постигането на консенсус, за което до голяма сте-
пен е отговорен учителят в ролята си на медиатор.

Възможностите за внедряване на проблемни ситуации в технологич-
ното обучение са големи и разнообразни. Не трябва да се смята обаче, че те 
единствено могат да бъдат заложени в учебниците. Преподавателите също 
могат да бъдат полезни в тази насока. Затова те трябва да се стремят да бъ-
дат в крак с новата учебна документация, тенденциите в образованието и да 
повишават методическата си компетентност, за да могат да реализират един 
съвременен педагогически модел, в резултат на който в обществото ще се уве-
личи делът на знаещите, мислещи и креативни личности.
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Основна цел на предучилищното образование в България е създаване-
то на възможност на всяко дете да развива максимално своите потребности 
и да се подготвя за училищно обучение чрез въвеждането му в предметната и 
материалната среда, ориентирането му в общочовешките ценности и форми-
ране на определени умения и навици за адаптиране към новата среда и към 
ученето като дейност [18].

Един от приоритетите на предучилищното образование е въвеждането 
на информационни и комуникативни технологии – игри и компютърни ме-
дийни програми [18].

Обучението в предучилищна възраст произтича от главната цел на въз-
питанието и се свежда до общото развитие на личността на детето, форми-
ране у него на начални форми и способи за познание и учебна дейност, обо-
гатяването му с разнообразна информация на предметно обществена среда 
и усвояване на детето на необходими за живота му практически познания, 
умения и личностни качества.

В тази връзка съвременната образователна система може да се разви-
ва само чрез създаване и разпространяване на иновации в няколко посоки – 
технологични, икономически, педагогически, организационни. Първите са в 
сферата на новите образователни технологии, вторите в сферата на новите 
икономически механизми за управление на образованието, третата група са 
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иновации в областта на методите и техниките на преподаване и учене, а чет-
въртата група са иновациите в сферата на организационните структури.

Целта на настоящата публикация е да се направи обзор на педагогиче-
ските и технологични иновации в предучилищното образование и възпитание 
за осигуряване на условия за развитието на личността на детето, на способно-
стите му и продуктивната дейност. Като думата иновация от (латински) – озна-
чава нововъведение, употреба на нови идеи, процеси, практики. При педагоги-
ческата иновация става дума за особен вид нововъведение, за процес съответ-
стващ на нов тип разбиране и мислене, насочен към хуманистичните ценности 
и към детето като уникална ценност и неповторим индивид. Педагогическата 
иновация решава организационни и съдържателни проблеми в определена об-
разователна област (занималня, детска градина, училище, класна стая) [4].

Технологичните иновации в образователната дейност водят до раз-
работване и прилагане на нови методи и техники в процеса на обучението 
и ученето през целия живот и променят стиловете на преподаване и учене. 
Те предпоставят създаването на нова образователна среда, в която учещият 
променя своята позиция, подпомаган от учителя, който има нови роли – на 
инструктор фасилитатор, модератор [17].

Модернизацията на съвременното образование е тясно свързано с раз-
гръщането на новаторството посредством прилагането на специфични мето-
ди на преподаване и учене, включително и използването на информационни 
и комуникационни технологии.

Съвременните информационни технологии предлагат много нови въз-
можности за общуване със семейството и учителите трябва да ги използват. 
Иновационните методи за педагогическо общуване са възможността за об-
щуване чрез много електронни информационни средства – електронна поща, 
Facebook (социална мрежа),Skype (приложен софтуер за чат и видео връзка), 
Блог (вид уебсайт, който набляга върху текста или върху фотографията, или 
върху аудио или видео файлове). Електронната комуникация между учите-
ли и родители дава възможност за по-голяма информираност – родителите 
научават за предоящи събития и мероприятия в детската градина, обсъждат 
теми от учебно-възпитателната работа, родителите споделят проблеми, въз-
никнали в процеса на семейното възпитание [19].

В по-широк план под „технология“1 се разбира система от логически, 
последователни, паралелни и смесени дейности, насочени към постигане на 
определен резултат. Технологията е задължително свързващо звено между 
теорията и практиката. Изучаването на технологиите цели преди всичко раз-
витие на технологично мислене.

Съвременните технологии се основават на постиженията на научно-
техническия прогрес и са насочени към производството на продукт: матери-

1 Технология (“technologia“) е словосъчетание с гръцки произход – „techno“, кое-
то буквално значи „мога“ и „logos“- наука [8].
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алната технология създава материален продукт, информационните техно-
логии – информационен продукт.

Според Д. Павлов технологиите в образованието се свързват с: проце-
са на обучение; техники, методи, форми; с разнообразни средства. Първата 
група свързва технологиите в образованието с процеса на обучение. Това 
дава основание да се използва преди всичко понятието „педагогически тех-
нологии“ или „дидактически технологии“, или „технологии за преподаване“ и 
„технологии за учене“ [8].

Втората група технологии определя технологиите в образованието в за-
висимост от използваните техники, методи, форми. Така се формира предста-
вата за т.нар. „технология на проектите“, „технология на поощренията“ и т.н. 
Други насочват вниманието си върху формите – „технология на груповото 
обучение“, „екипни технологии и т. н. 

Трети свързват технологиите с методите: „словесни технологии“, „дис-
кусионни“, и „игрови технологии“, „театрални“, „демонстрационни“, „под-
ражателни“ и др. Според третото направление в основата на технологиите в 
образованието се поставят разнообразни средства. Затова се срещат понятия 
като „тебеширена технология“, „магнетофонни“ (звукозаписващи) техноло-
гии, „телевизионни“, „радио технологии“, „компютърни технологии“, „интер-
нет технологии“ и т.н. [8]

Технологиите, използвани в областта на образованието, могат да се 
нарекат „образователни технологии“. Те могат да се разделят на две големи 
групи: за институционализирано образование и за свободно образование. 
Първата група се определят на първо място според възрастовата специфика 
на учещите се и съответната образователна степен на: образователни техно-
логии в предучилищното възпитание, в началното образование, в средното 
образование, висшето и следдипломното.

На второ място образователните технологии се класифицират според 
основните дейности и според субектите най-универсални са словесните, де-
монстрационните и игровите технологии. 

Според основните дейности са: технологии за обучение(дидактически); 
технологии за възпитание; технологии за управление [8].

Според субектите на дейността се делят на: технологии за учителя и 
технологии за ученика. Към първите се отнасят: дидактически, възпитателни, 
за управление на равнище учител и др., а към вторите – технологии за мисле-
не, за самооценка и др.

Особеностите на модела за образователни технологии е стремеж към 
цялостен обхват, моделът е отворен и подлежи на развитие. Развитието на 
образователната система и функционирането и е невъзможно без образова-
телни технологии.

Понятието „педагогическа технология“ според Д. Цветков е научно-
обосновано предписание за ефективно осъществяване на педагогическия 
процес. 
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Основната задача на технологията на обучението е творчески да въз-

действа върху учебната практика да създава научнообосновани методи за по-
стигане на определени дидактически цели [8].

От гледна точка на науката образователните технологии се делят на: до-
научни – подражателна (в ранните етапи), словесна (до създаването на рето-
риката); научни – словесна (след диалоговата технология на Сократ), печатна, 
аудиовизуална, компютърна. Всяка технология е свързана с развитието на на-
уката и създаването на средства.

Ще разгледаме компютърната група като образователна технология, 
която включва голям брой съвременни технологии: информационни, мулти-
медийни, интернет, диалогови, конферентни, дистанционни, непрекъснати, 
виртуални. Новата информационна среда променя не само технологиите, а и 
образователните ценности, потребности и интереси [8].

Компютърните образователни технологии са новото лице на образо-
ванието, чрез тях се развива мисленето, предоставя се неограничен достъп 
до научна информация, информационна пренаситеност, глобализация на ин-
формационните процеси и др.

Една от съвременните образователни технологии е портфолиото. В об-
разованието то се разглежда като уникална образователна технология. Значе-
нието на портфолиото за съвременното образование се изразява във връзката 
между теорията, научното познание и педагогическата практика. В смисъл 
преработване, модифициране, моделиране, конструиране на една или друга 
теория, принципи, подходи и методи, интегриращи знания от различни об-
ласти на науката и практиката, с цел осигуряване на оптимално-ефективно 
решаване на образователно-възпитателни цели. Едновременно с това портфо-
лиото характеризира процесуално-дейностната, организационно-функцио-
налната страна на педагогическата дейност, т.е. от целите и мотивите през съ-
държанието, методите, средствата и условията, до оценката и резултатите [10].

Според Д. Павлов портфолиото е универсална образователна техноло-
гия и същността му се състои в събиране, регистриране, анализ, системати-
зиране, структуриране на изводи, заключения за характера на процесите и 
явленията, на субектите в образованието [9].

В образованието относно терминологията за портфолиото се използват 
понятията „образователно“, „педагогическо“ и „ученическо“ портфолио.

Съществуват различни видове портфолио за целите на обучението: 
професионално портфолио (на преподавателя), портфолио на курса, портфо-
лио на преподавателската дейност. 

Според Д. Павлов основните типове портфолио може да се класифици-
рат по следния начин:

1. Според субекта, който ги изработва:
– от преподавателя (учителя) за: собственото кариерно развитие; фор-

миране и развитие на своите възпитаници; работа по конкретен про-
ект (тема);
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– от индивида (ученика) засебе си [9].
2. Според целите на портфолиото:
– процесуално – включва материалите по време на работата върху те-

мата или областта, авторовата преценка, интерпретация, анализ за 
тях. Предназначението му е да покаже участието на автора в процеси-
те на собственото си учене, промяна, развитие.

– ресурсно  – отразява личностните ресурси на детето  – умственото 
развитие, интереси, потребности, мотиви, поведение, ценности и др.

– демонстрационно  – целенасочено подбрана, структурирана, систе-
матизирана информация, предназначена да убеди, другите да вземат 
положително отношение за нещо [9].

3. Според използваните носители на информация:
–  портфолиото може да бъде също така и печатно (изградено на харти-

ено-печатни носители на информация
– електронно портфолио (разработено с електронен вид информация)
Електронното портфолио представлява портфолио, което се публикува 

в електронен формат или в интернет. Портфолиото най-често включва аудио 
записи, база данни, видео, уеб страници. Такива портфолиа се съхраняват 
на дискове, CD, zip дискове или сървъри (компютърни програми), достъпни 
през World Wide Web. Предлага се подходящ софтуер за тези учители, които 
търсят най-добрия начин да си създадат собствена уеб – страница. За тези, 
които търсят по-лесен подход, е използването на Wordpress (блог). Pepplepad 
е специално разработен софтуер за разработване на „е – портфолиа“ [15].

В детската градина порфолиото се използва също като съвременна обра-
зователна технология. Детското портфолио включва следните основни етапи:

1. Съзряване и оформяне личността на детето – опитът от семейството, 
физическото израстване, заболеваемост и пр.

2. Промените на детето в детската градина – интелектуални, социални, 
емоционални, поведенчески, навици за самообслужване, решаване на 
малки проблеми.

3. Готовност за училище [20].
Програмната система „ Аз съм в детската градина“ на издателство 

„Изкуства“включва детско портфолио от 2–3 до 5–6 годишна възраст. В него 
се съдържа тетрадка с образователните съдържания по образователните на-
правления с картони по тези направления, които са съобразени с примерното 
годишно разпределение и са предназначени за индивидуална работа с детето. 
От 5–7 годишна възраст е програмната система„Аз ще бъда ученик“ на изда-
телство „Изкуства“ също включва детско портфолио.

Мултимедията е съвременна технология, която се отнася до компю-
търно-контролирано единство от текст, графика, видео, анимация, звуци и 
някои други средства. Тя може да се определи и като област, осигуряваща въз-
можност за интерактивно използване и взаимодействие на медии от разли-
чен тип [3].
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Мултимедийните технологии разрешават практическото реализиране 

на много идеи в образованието  – от дейностния подход и интегративното 
учене до метода на проектите и креативното учене [9].

В мултимедийните технологии (хипертекст, мултимедия, хипермедия) 
се събират всички постижения на информационните технологии. Най-подхо-
дящи за децата от предучилищна възраст от всички видове дидактични игри 
са програмираните и компютърните дидактични игри.

Мултимедиен продукт е този продукт, който използва повече от една 
среда за комуникационни цели, например – текст, образи, подвижни образи, 
аудио, видео, графики и анимация в различни комбинации. Те са обединени 
от компютър, който ги управлява. Интерактивното взаимодействие с мул-
тимедията е емоционално и резултатно. Мултимедийният продукт може да 
представлява презентация или видеофилм. Тази технология е много подхо-
дяща и необходима за обучението на децата от предучилищна възраст, тъй 
като то трябва да бъде атрактивно, с развлекателен, занимателен и забавен 
характер [3].

Мултимедийните игри се отличават със значително по-добра визуали-
зация и интерактивност. Чрез тях децата могат да научат за кратко време мно-
го нови неща, да развият уменията си за бързо ориентиране в триизмерното 
пространство и за решаване на проблемни ситуации, за усъвършенстване на 
фината моторика и това мотивира интереса към учене (пак там).

Най-често иновациите се свързват с промени в образователните техно-
логии. В съвременната детска градина е необходимо използването на инова-
тивни технологии и методи, които да поставят детето в центъра на педагоги-
ческите процеси. За да се увеличи ефектът от употребата на други технологии, 
хардуерни2 и софтуерни3 е необходимо използването на интерактивна дъска, 
която освен това подпомага и улеснява интегрирането с други технологии. 
Интерактивната дъска обезпечава голямо пространство, на което да се видят 
ресурсите, да се демонстрират техники и да се дадат указания на група или 
клас. Софтуерът (програмите) за интерактивна дъска може да бъде използван 
да документира тези процеси и да ги комбинира с друга медия. Използването 
на интерактивна дъска допринася за нарастване на ефективността в процеси-
те на преподаване и възприемане на учебния материал [1].

Използването на интерактивни методи и мултимедийни продукти в 
обучаващи ситуации в предучилищното образование допринася за пълно-
ценно и ефективно реализиране на обучението на децата, стимулира мисле-

2 Хардуерът е вид техника. Изграден е от електрически вериги. Хардуерът, из-
граждащ компютъра се състои от процесор, дънна платка, видео карта, RAM памет, 
захранващ блок, твърд диск, компютърна кутия и входно-изходни устройства,

3 Софтуерът (на английски: software — програмно осигуряване) е съвкупността от 
цялата информация от инструкции и данни, необходими за работата на всяка електронно-
изчислителна машина. Употребява се главно в сферата на информационните технологии.
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нето, активира опита им, осигурява разнообразни форми и интеграция меж-
ду отделните направления в учебния процес, допринася за осъществяване на 
различни учебни практики. Примери за интерактивни методи са: наблюде-
ние, сравняване, мозъчна атака, работа в екип, дискусия, драматизация, асо-
циация и др.

Примери за мултимедиен продукт са презентациите или видеофилм, 
които могат да се прилагат в ситуациите (занятията) с децата по различни об-
разователни направления и образователни ядра. В Интернет могат да се откри-
ят много от презентациите подходящи за децата от предучилищна възраст. 

За да усвоят неусетно учебното съдържание в игрова форма на деца-
та могат да се предоставят и интерактивни играчки като интерактивна пчела 
(със светлинни и звукови индикации на действията) – играчката изпълнява 
зададените от детето команди; 

Образователният продукт „Забавните пчелички“ включва интерактив-
ната играчка Bee-Bot (фиг. 1), игрални картони и ме-
тодически указания за работа. Продуктът е съобразен 
с образователното съдържание на системите „Аз съм 
в детската градина“, „Аз ще бъда ученик“. С интерак-
тивната пчела учителят може да осъществи поставе-
ните цели и задачи за дадена ситуация, като използва 
различни дидактични игри с придвижване на пчелата 
върху работното поле. Например игрите: „Назови и 
разкажи“, „Напред – назад“ и др. Акцентът при пакета 
„Забавните пчелички“ (работа с интерактивната пче-
ла) е върху формиране на пространствените представи и логическо мислене.

При другите два пакета „Моят глас“ (работа с микрофон) и „С камера 
в ръка“ (модул даващ насоки за интегриране на интерактивна играчка видео-
камера) се цели формиране и развиване на комуникативно-речеви и творче-
ски умения у децата [19].

Пример: „Моят глас“ включва методически насоки за работа с микро-
фон. Играчката е компютризирана и осъществява запис на глас или музика. 
Децата могат да влязат в ролята на репортери или да имат своята персонална 
изява с песен, стих и други сценични изяви. Микрофонът има функцията да 
съхрани направения запис и чрез вградения USB конектор може да се прех-
върли в паметта на компютъра и да се обработи допълнително. 

„С камера в ръка“ е модул, даващ насоки за интегриране на интерактив-
на играчка видеокамера (Фигура 1). Това дидактично средство предлага бога-
ти възможности за приложение – за оценка, за реализиране на ролеви игри, 
за развитие на творческо мислене. Камерата дава възможност за заснемане 
на видео и на снимки и подобно на микрофона, съхранената информация се 
прехвърля с лекота в компютърната памет и може да бъде обработена допъл-
нително от учителя за създаване на мултимедийни продукти, представящи 
развитието на децата. 

Ирина Б. Стоянова, Чавдар Г. Сотиров

Фиг. 1



433
С разгледанитеинтерактивни играчки могат да се създадат редица ситу-

ации и дидактични задачи, които да трансформират неиграта в игра. 
Една от водещите фирми в България, в дистрибуцията на софтуер (ин-

формация от данни) и на цялостни решения в образованието е „Брейнуер 
ЕООД“. Тя предлага повече от 500 софтуерни продукти в много области: раз-
влекателен софтуер, образователен, занимателен софтуер за деца, компютър-
ни игри и др. Има много сайтове и много компютърни програми и игри, кои-
то са подходящи и съобразени с особеностите при децата, но има и такива, 
които не са подходящи.

Образователните компютърни игри, съобразени с възрастта, помагат 
на децата да се запознаят буквите и числата, повишават се логическите, со-
циалните и креативните им умения. Такива са например игрите на фирма 
„Виксис“ – „Буквенка“, „Цифренка“, „Писменка“, „Разговорка“, „Дар от сърце“ 
и „Ръкописка“. Тези игри са подходящи за деца от предучилищна възраст [21].

Най-предпочитаният уеб плейър за видео и анимация е „Adobe 
FlashPlayer“. Децата предпочитат да играят на флаш игрите, в които могат да 
се намерят игри: приключенски, логически, за обличане, с мотори, за оцветя-
ване, а също и пъзели, приказки, рисуване и много други. Най-използвани 
и по-известни сайтове са: www.manicheta.com; dechica.com; www.azdeteto.bg; 
www.gebulgaria.bg; www.vgames.bg; www.krokotak.com и много други.

Съвременната детска градина използва смело IT  – технологиите. Ин-
тернет комуникациите са неизбежни, комуникираме по различни начини: 
чрез блогове  – BlogBlogger; Word Press; TypePad и др.; чрез сайтове, фору-
ми и други, чрез социалните мрежи – Facebook, Twitter, MySpase, YouTube и 
др. Интернет комуникациите рефлектират и върху образованието. Детския 
учител трябва да притежава специфични комуникационни умения. Детските 
учители използват Web 2.0 инструментите като начини за създаване на обра-
зователни технологии, подпомагат творческата им дейност и стимулират ак-
тивното им взаимодействие с децата. Примери за Web 2.0 приложения са со-
циалните мрежи. Използването на портал, с интегрирани в него инструменти 
на Web 2.0 мрежите в него, представлява средство за участие в образователни 
програми, които мотивират учителите да си сътрудничат и да преобразуват 
индивидуалните цели в съвместни.Порталът представлява социална мрежа, 
която обединява учители от Европа в офлайн и онлайн – дискусии, обучения, 
проекти. Съвместното обучение е метод за промяна на организационната и 
педагогическа образователна среда [6].

Като съвременна и технологично обезпечена с инструментите на Web 
2.0, европейската платформа еTwinning предлага среда за самообразование, 
самообучение и кариерно развитие на учителите в социална мрежа [6].

Интернет общуването може да се определи като придобиване на соци-
окултурни, езикови и интеркултурни компетентности върху основата и чрез 
функционалното единство с дигиталните умения, като едни от основните 
ключови компетентности на 21. век. [6]
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Web 2.0 и облачните услуги са перфектни образователни средства, пе-

дагогически технологии. Чрез тях може съвместно да се реализират проекти, 
да се съхраняват и споделят образователни ресурси.

Безплатният хостинг (уеб страници и друг вид информация – файлове, 
видео и др.), потребителският интерфейс (обмен на информация), функцио-
налността на сайтовете и достъпа до тях подпомагат творческата дейност на 
педагога и активното му взаимодействие с децата. Презентацията, обработе-
ното изображение, учебното видео и слайд шоу са отлични методи и средства 
за представяне на образователното съдържание в детската градина. Веднъж 
създадени тези IT – продукти биха могли да се използват многократно, децата 
ги възприемат с удоволствие [14].

Компютърната платформа е съчетанието на хардуер и софтуер подхо-
дящ за него, предназначени за изпълнението на приложен софтуер.

Платформата Glogster EDU е образователен инструмент за представяне 
на образователното съдържание в детската градина. Той интегрира различни 
области на познанието като комбинира снимки, видео, текст, аудио и дру-
ги файлове, създава уникални интерактивни образователни постери. Детето 
получава комплексна информация за обкръжаващата действителност. Плат-
формата позволява изработения образователен постер да се вгради в лични 
блогове (информационен сайт), електронни портфолия и сайтове, по този на-
чин учителите споделят и си сътрудничат (14).

Новият модел на компютърни технологии е с названието „облачни ком-
пютърни технологии“. Облачната услуга е вид софтуер (информация от дан-
ни), фунция или способност, която е достъпна по всяко време и навсякъде 
чрез устройство – лаптоп, настолен компютър, смартфон и др., и предоставя 
възможност за сътрудничество с другите. Облачният модел е подходящ и за 
учителите, и за децата. Съществуват много облачни услуги, които улесняват 
работата на педагога и квалификационното му развитие. Най-популярни-
те облачни услуги за създаване, съхраняване и споделяне на образователни 
ресурси (снимки, изображения, документи, клипове и др.) са: GoogleDisc, 
SkyDrive. С тези виртуални облаци може да се реализира цялостен образова-
телен проект, а също и всякакво образователно съдържание [14].

Педагогическата технология е организационно-методически инстру-
ментариум на педагогическия процес. Тя включва съвкупност от психолого-
педагогически нагласи, които определят специален набор от форми, методи, 
способи, похвати на обучение и възпитателни средства [12].

Педагогическите технологии могат да бъдат възпитателни и образо-
вателни спрямо целите, за които се използват. Съвременните тенденции са 
насочени към интегрирането на тези технологии, като целта е да се осигурят 
условия за развитието на личността на детето, на способностите му и продук-
тивната дейност на детето, в търсене на рационални техники за преодоляване 
на претовареността в обучението. Най-подходящи за предучилищна възраст 
са технологиите, ориентирани към личността, които отговарят на възрас-
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товите особености и възможности на децата. Много добро влияние върху 
детското развитие и педагогическия процес оказват и хуманно-личностна-
та технология на Ш. Амонашвили, технологията на съвместната (груповата) 
работа, игровите технологии. Те са иновативни педагогически технологии. 
Технологията на сътрудничеството на ШалваАмонашвили е към хуманно-
личностните технологии. Тя съдейства за формиране и възпитание на благо-
родство у детето чрез разкриване на личностните му качества, за разкриване 
и развитие на познавателните сили на детето, за разширяване на обема от 
знания и умения и формиране на компетенции, тя е идеал на възпитанието и 
самовъзпитанието [12].

Други технологии, които се отнасят към хуманно-личностните, са: тех-
нологии, съобразени с личностните особености на учениците (индивидуал-
ните и специфичните особености).

Игрови технологии  – понятието „игрови педагогически технологии“ 
включва група от похвати и методи за организация на педагогическия процес 
под формата на педагогически игри. Специфични характеристики на педа-
гогическите игри са видът дейност, характерът на игровата методика и ха-
рактерът на педагогическия процес. За предучилищна възраст се използват 
т.нар. неимитационни игри  – ролевите, развиващите и дидактичните игри. 
Резултатът от тях е учебно-възпитателен. Игровите технологии са съставени 
от отделни игри и елементи – ролеви, имитационни, дидактични, театър [12].

Технологията на играта се състои от следните етапи: подготвителен, 
провеждане, анализ и обобщение (преценка). Развиващите и дидактичните 
игри съдържат в себе си правила и задачи, и в резултат на усвояването им 
от децата у тях се формира готовност за обществено-оценявана и обществе-
но-значимата учебна дейност. Най-подходящи от всички видове дидактични 
игри са програмираните и компютърните дидактични игри, които имат сво-
еобразна система за контрол – светлинен и звуков сигнал. Той може добре 
да бъде забелязан както от играещото в момента дете, така и от неговите съ-
играчи и от учителя. Така децата започват да проявяват (самостоятелност) 
самоконтрол на своята дейност.

Друга иновативна педагогическа технология е технологията на групо-
вата работа. Груповата работа е средство за индивидуализиране и диферен-
циация на учебния процес. Съвместната (груповата) дейност като форма за 
организация на обучението предлага възможности за самостоятелност и лич-
ностна изява и условия за целенасочено даване на определен обем от знания 
и умения, без които детето не е в състояние да проявява творческа активност 
и самостоятелност. Груповата работа е естествен продължител на игровата 
дейност, затова тя е по-достъпна за децата, у които е добре развита игрова-
та дейност. Възможни са две форми на групова работа: единна – при която 
поставянето на задачата и инструктажа се прави фронтално с всички деца; 
диференцирана – освен единната задача е възможно и даването на диферен-
цирани задачи – всяка от групите получава задача в зависимост от равнището 
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на децата в нея. Успешното съчетаване на индивидуалната и груповата работа 
води до усъвършенстване на придобитите знания, умения, навици и способи-
те на познание [12].

Съвременни измерения на възпитателните технологии – спецификата 
на възпитателната технология е, че тя е единство от две взаимно зависими 
технологии – дейност на педагога и на възпитаника [2].

Възпитателната технология в известен смисъл е конкретна, индиви-
дуална за всяка ситуация. Проблемът за технологията е най-тясно свързан 
с „иновацията“– най-общо означава нещо ново, нововъведение, различно от 
познатото, като знание, становище, разбиране и като действие. Възпитател-
ните технологии имат две допълващи се функции – да се помогне на възпи-
таника да разгърне способностите си, да придобие умения да се справя със 
ситуациите в променящия се свят и да се формира като личност. Някои ин-
тересни технологични решения са: педагогика на успеха; педагогика на съ-
трудничеството на Амонашвили; педагогика на социалното отношение към 
конфликтите и др. [2].

Типове възпитателни технологии: 
Първата група са констатиращо-оценъчни технологии – чрез тях цел-

та е да се формира у възпитаника собствена ценностна система за себе си, 
другите и света. За формирането на ценностната система водещи са учебните 
технологии. Те дават информация системно и организирано свързана с науч-
ни постижения, естетически, нравствени и други идеи и норми на отношения 
и живот. Едновременно с това се гледат и технологии, с тежест върху вербал-
ните и реалните ситуации, чрез тях детето има възможност за оценка и само-
оценка. Детето се ориентира така към съвременните проблеми и ценности на 
обществото към вземане на решения за поведението си.

Втората група технологии условно се наричат – действено-поведенчес-
ки – те са свързани най-вече с творчеството на детето, със създаване на уме-
ния за общуване с връстници, по-възрастни, с възпитатели, за самостоятелна 
дейност за проучване, за работа в екип и т.н. Детето се намира в ситуация да 
действа, да взема решения, да прави нещо, да проявява гъвкавост и бързина 
на реакциите в променящи се условия и приспособимост.

Третата група технологии могат да се нарекат насърчаващо-ободрява-
щи технологии. Те са свързани с останалите две групи технологии с оценка 
към дейността, с постиженията на детето и отношенията му с другите. Тази 
група технологии са свързани с положителен социален статус на детето, с ут-
върждаване на самочувствието му сред връстниците и по-възрастните, раз-
виване на самоуважението и т.н. [2].

В заключение може да се каже, че използването на новите информа-
ционни и комуникационни технологии в предучилищното образование изис-
ква наличие на нови технологични умения у преподавателите (иновативност). 
Според Даунс – Webпространството се е променило от среда, в която инфор-
мацията се предава и консумира в платформа, където съдържанието се спо-
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деля, смесва, използва в различен контекст, разпространява. Същевременно 
с интегрирането на педагогическите технологии – възпитателни и образова-
телни, целта е да се осигурят условия за развитието на личността на детето, 
на способностите му и продуктивната дейност на детето. Най-подходящи за 
предучилищна възраст са технологиите, ориентирани към личността, които 
отговарят на възрастовите особености и възможности на децата.

References
1. Angelov, A., G. Momcheva-Gardeva, T. Srebreva. Uspeshnarabota s interactivnadaska 

(Successfulworkwithinteractivewhiteboard). S., 2013.
2. Belova, M. i dr. Teoretichniosnovinavazpitanieto (TheoreticalFoundations of 

Education). S., 1997.
3. Gurov, D., sp. Preduchilistno vazpitanie (preschool education). br. 7, S.,2010.
4. Krumov, V., S. Keremedchiev, sp. Obrazovanie (Еducation). br. 4, S., 2012.
5. Krumov, V., S. Keremedchiev, sp. Obrazovanie (Еducation). br. 2, S., 2013.
6. Krumov, V., S. Keremedchiev, sp. Obrazovanie (Еducation). br. 3, S, 2013.
7. Krumov, V., S. Keremedchiev, sp. Obrazovanie (Еducation). br. 4, S., 2015.
8. Pavlov, D. Obrazovatelniinformacionnitehnologii (Еducational Information 

Technology Мodul I – S., 2001.
9. Pavlov, D. Obrazovatelni informacionni tehnologii (Еducational Information 

Technology Мodul I – S., 2003.
10. Petrov, P., М. Atanasova.Obrazovatelni tehnologii i strategii na uchene (Educational 

technology and learning strategies). S., 2001.
11. Sapunddzhieva, Kl., sp. Pedagogika. br. 3, S., 2015.
12. Fakirska, Y.,Preduchilishtna pedagogika. Savremenni proektsii i problem 

(Preschool Education. Modern projections and problems), Ruse. 2012.
13. www.itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2012/…/e-book_2012.pdf
14. rio-sliven.org/rioup/actuality/…/11_05_2015/Sbornik_VBR_Sliven.pdf
15. beltg.ucoz.com/Fails/portfolio-teacher_doklad_NACID.docx
16. https://ankrasteva.files.wordpress.com/2011/09/inovacionni-strategii.pdf
17. http//ytotseva.blogspot.com/2009//11/blog-post
18. web.q-project.fnpp.info/wp-content/uploads/2013/…/prob_persp_DG.pd…
19. http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2014/
20. www.anticorruption.bg/ac/bg/e-pomagala/index/files/portfolio.doc.
21. htpp://www.viksysbg.com/

Съвременни технологии в предучилищното образование



438

СООТНОШЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
И. И. Ахтамьянова, С. И. Ахтамьянова, Н. Р. Зайнуллина

RELATION OF STRUCTURAL COMPONENTS  
OF COGNITIVE SPHERE OF YOUNGER SCHOOLBOYS

Irina I. Akhtamyanova, Sufya I. Akhtamyanova, Nilya R. Zainullina

ABSTRACT: The article presents the results of a comparative study of the struc-
ture of cognitive sphere of younger students enrolled in the various educational 
systems – traditional and developing. The findings show that developing educa-
tion promotes the differentiation and integration of cognitive sphere structures.
KEYWORDS: cognitive sphere, cognitive structures, junior schoolchild, educa-
tion, development.

Когнитивная сфера личности  – это иерархически организованное 
структурное образование, на формирование и развитие которого существен-
ное влияние оказывают многие факторы: возрастные особенности, окружаю-
щая среда и взаимодействие с ней, различные социальнокультурные аспекты, 
такие как обучение и воспитание.

Л. М. Веккер (1998) считает, что в общую структурную формулу ког-
нитивных процессов входят индивидуальные варианты сенсорных, пер-
цептивных, мнемических, общемыслительных (концептуальных) когнитив-
ных структур. „Речь идет о тех индивидуально-типических вариантах общих 
структурных формул когнитивных процессов, которые детерминированы 
не природой и характеристиками внешних объектов, а внутренними взаи-
мосвязями между элементами соответствующих когнитивных структур“ 
(Веккер, 1998: 320). При этом он выделяет уровневые (перцептивные и обще-
мыслительные) и сквозные, интегративные психические процессы (память, 
воображение, внимание). 

Целью нашего исследования явилось изучение структуры когнитивной 
сферы младшего школьника. Выбор данного возраста обусловлен тем, что в 
этом возрасте происходит перестройка когнитивной сферы под влиянием 
целенаправленного обучения. При организации исследования мы опирались 
на положения структурно-уровневого подхода, рассматривающего когнитив-
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ное развитие как систему разноуровневых познавательных процессов. Кри-
терием эффективности развития когнитивной сферы личности при данном 
подходе является степень интеграции различных познавательных процессов 
в целостную систему психических функций (перцептивных, мыслительных, 
мнемических).

Мы исходили из предположения, что особенности структуры и разви-
тия когнитивной сферы младших школьников, обучающихся по традицион-
ным и развивающим образовательным программам, будут отличаться. 

В исследовании принимали участие младшие школьники в возрасте 10-
11 лет школ г. Уфы в количестве 28 человек, обучающиеся по традиционной 
системе, и 22 младших школьника, обучающиеся по развивающей системе.

Изучение когнитивной сферы осуществлялось при помощи методик, 
адаптированных для младшего школьного возраста. Для изучения образ-
ного мышления использовалась методика А. Р. Лурии „Пиктограмма“, сло-
весно- логического мышления – методика Э. Ф. Замбацявичене, зрительной 
памяти – методика „Узнавание фигур“, слуховой памяти – набор из 10 слов 
(А. Н. Леонтьев), переключения внимания – методика „Черно-красная табли-
ца“, объема внимания  – методика „Отыскивание чисел“ (таблица Шульте), 
распределения внимания – методика „Кодирование“, вербального воображе-
ния – методика „Придумай рассказ“, невербального воображения – методика 
„Нарисуй что-нибудь“, восприятия – методика А.Рея „Сложная фигура“.Со-
поставительный анализ осуществлялся с помощью методов математической 
статистики – корреляционного анализа (по Спирмену).

Все исследуемые компоненты были объединены в три группы: пер-
цептивные, мыслительные, интегральные (память, внимание, воображение). 

К перцептивным и мыслительным компонентамбыли отнесены:
а) показатели логического мышления (1 – осведомленность, 2 –обобще-

ние, 3 –умозаключения по аналогии);
б) показатели образного мышления (4–адекватность, 5–воспроизведе-

ние, 6–конкретность/абстрактность, 7 –стандартность/оригиналь-
ность), 

в) 16–восприятие. 
К интегративным компонентам были отнесены: 
а) показатели памяти (8 –зрительная память, 9 – слуховая память);
б) показатели внимания (10 –переключение внимания, 11 – объем вни-

мания, 12 – распределение внимания, 13 – устойчивость внимания);
в) показатели воображения (14 – вербальное воображение, 15 –неверба-

льное воображение).
Статистический анализ данных, полученных в ходе эмпирического ис-

следования, позволил выделить широкий спектр функциональных связей, 
характеризующих структуру когнитивной сферы детей младшего школьного 
возраста. Эти связи были выделены как между уровневыми характеристи-
ками, так и между самими компонентами.Сравнительный анализ функци-
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ональных связей, представленных в виде корреляционных плеяд, позволил 
выделить статистически достоверные и значимые связи между показателями 
когнитивной сферы и степень их связности у младших школьников, обучаю-
щихся по разным программам.

Результаты корреляции между структурными компонентами когни-
тивной сферы младших школьников, обучающихся по традиционной систе-
ме, представлены в таблице 1.

Таблица №1.
Корреляционная матрица структурыкогнитивной сферы младших 

школьников, обучающихся по традиционной системе
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,39 ,40 ,66 ,35 ,13 ,17 ,61 ,35 ,18 -,04 ,44 ,20 ,14 ,37 ,46

,70 ,69 ,22 ,10 ,06 ,42 ,39 ,25 ,17 ,32 ,30 ,41 ,17 ,28
,53 ,19 -,25 -,27 ,41 ,31 ,19 -,14 ,33 ,22 ,38 ,2 -,04

,55 ,51 ,51 ,71 ,53 ,50 ,50 ,50 ,50 ,55 ,52 ,53
-,31 -,2 ,35 ,07 0 ,11 ,37 -,23 ,08 ,04 -,09

,80 ,11 ,09 -,26 ,27 -,25 ,05 ,21 ,17 ,21
0 ,22 -,19 ,15 -,24 ,01 ,17 ,34 ,02

,32 ,21 ,44 ,34 ,26 ,14 ,10 ,39
-,28 -,11 ,63 ,11 ,45 ,34 ,13

,2 -,19 -,33 -,19 -,03 -,05
-,05 -,42 -,01 -,21 -,14

-,05 ,29 ,25 ,17
,09 ,12 ,21

,21 ,06
-,08
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Наглядно полученные данные отражены в корреляционной плеяде 

(Фиг. 1).
Наглядно полученные данные отражены в корреляционной плеяде (Фиг. 1). 
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Фиг 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи между компонентами когнитивной сферы 

учащихся, обучающихся по традиционной программе (обозначения в тексте). 
                                                            Значимые взаимосвязи (на 5% уровне) 

 
Анализ связей внутри интегративных показателей показывает, что они слабые и 

немногочисленные (2).Обнаружена достоверная связь между параметрами памяти и значимая 
связь между слуховой памятью и вербальным воображением. Все интегративные компоненты 
связаны с показателем (4) –адекватность мышления. Этот факт свидетельствует о том, что 
систематическое обучение способствует развитию мышления младших школьников. А само 
мышление тесно связно с памятью, вниманием и воображением. 

Теперь рассмотрим результаты корреляции между структурными компонентами 
когнитивной сферы младших школьников, обучающихся по развивающей системе. Они 
представлены в таблице 2. 
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 ,87 ,59 ,77 ,64 ,34 ,36 ,61 ,36 ,12 ,31 ,31 ,57 ,26 ,41 ,57 
  ,60 ,70 ,72 ,32 ,25 ,60 ,41 ,09 ,23 ,30 ,55 ,22 ,39 ,53 
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Таблица № 2.Корреляционная матрица структурыкогнитивной сферы младших 
школьников, обучающихся по развивающей системе 

 
На фиг. 2 представлена корреляционная плеяда связей компонентов когнитивной 

структуры младших школьников, обучающихся по программе развивающего обучения. Как 

Фиг 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи между компонентами 
когнитивной сферы учащихся, обучающихся по традиционной  

программе (обозначения в тексте).
––––––––––––––––––––––––––––––      Значимые взаимосвязи (на 5% уровне)

Анализ связей внутри интегративных показателей показывает, что они 
слабые и немногочисленные (2).Обнаружена достоверная связь между пара-
метрами памяти и значимая связь между слуховой памятью и вербальным 
воображением. Все интегративные компоненты связаны с показателем (4) –
адекватность мышления. Этот факт свидетельствует о том, что систематиче-
ское обучение способствует развитию мышления младших школьников. А 
само мышление тесно связно с памятью, вниманием и воображением.

Теперь рассмотрим результаты корреляции между структурными ком-
понентами когнитивной сферы младших школьников, обучающихся по раз-
вивающей системе. Они представлены в таблице 2.
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Таблица № 2.

Корреляционная матрица структурыкогнитивной сферы  
младших школьников, обучающихся по развивающей системе
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На фиг. 2 представлена корреляционная плеяда связей компонентов 
когнитивной структуры младших школьников, обучающихся по программе 
развивающего обучения. Как видно из корреляционных плеяд, связи стано-
вятся более устойчивыми (ρ<0.01, ρ<0.05) и разнообразными (8). Доминиру-
ющим показателем является зрительная память, тесно связанная со слуховой 
памятью, распределением внимания. На втором месте по значимости стоят 
свойства внимания, затем невербальное воображение. Обнаружены значи-
мые связи (на 5% уровне значимости) внутри свойств внимания, из них до-
минирующими являются устойчивость и переключение внимания.
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видно из корреляционных плеяд, связи становятся более устойчивыми (ρ<0.01, ρ<0.05) и 
разнообразными (8). Доминирующим показателем является зрительная память, тесно связанная 
со слуховой памятью, распределением внимания. На втором месте по значимости стоят 
свойства внимания, затем невербальное воображение. Обнаружены значимые связи (на 5% 
уровне значимости) внутри свойств внимания, из них доминирующими являются устойчивость 
и переключение внимания. 
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Фиг 2. Корреляционная плеяда взаимосвязи между компонентами когнитивной сферы 

учащихся 3 класса, обучающихся по программам развивающего обучения (обозначения в 
тексте) 

                                                        Достоверные взаимосвязи (на 1% уровне) 
                                                            Значимые взаимосвязи (на 5% уровне) 

 
Так, выявлены достоверные и значимые связи внутри перцептивных и мыслительных 

компонентов. Обнаружены достоверные связи между образным мышлением (оно является 
доминирующим) и компонентами логического мышления у всех обучающихся (n=50) 
независимо от программ обучения. Выявлены слабые связи между перцептивными и 
мыслительными компонентами (ρ<0.05). 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что когнитивная структура детей 
младшего школьного возраста, обучающихся по традиционной системе и по системе 
развивающего обучения различна. Анализируя достоверные и значимые взаимосвязи между 
компонентами когнитивной структуры детей, обучающихся по развивающим программам, в 
частности, по системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, мы видим, что появились новые связи, 
которые не были обнаружены у детей, обучающихся по традиционной системе. Исследование 
показывает, что развивающее обучение ведет к формированию все более и более внутренне 
расчлененных и иерархически упорядоченных когнитивных структур. Обучение же по 
традиционной системе реализует по преимуществу уже имеющиеся структуры, лишь 
увеличивая количество внешних механических связей между их элементами. При развивающем 
обучении количество связей между элементами когнитивных структур тоже растет, но здесь 
все время происходит образование все новых и новых узлов в когнитивных структурах. 

Как видим, развивающее обучение способствует развитию когнитивной сферы младших 
школьников и более сложной ее структурной организации. Полученные данные убедительно 
показывают, что к концу младшего школьного возраста происходит дифференциация и 
интеграция структур когнитивной сферы, в частности, усложняются и укрепляются связи, как 
между уровневыми компонентами, так и внутри интегративных компонентов. 
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Фиг 2. Корреляционная плеяда взаимосвязи между компонентами 
когнитивной сферы учащихся 3 класса, обучающихся  

по программам развивающего обучения (обозначения в тексте)
              Достоверные взаимосвязи (на 1% уровне)
                    Значимые взаимосвязи (на 5% уровне)

Так, выявлены достоверные и значимые связи внутри перцептивных и 
мыслительных компонентов. Обнаружены достоверные связи между образ-
ным мышлением (оно является доминирующим) и компонентами логическо-
го мышления у всех обучающихся (n=50) независимо от программ обучения. 
Выявлены слабые связи между перцептивными и мыслительными компонен-
тами (ρ<0.05).

Таким образом, сравнительный анализ показал, что когнитивная 
структура детей младшего школьного возраста, обучающихся по традици-
онной системе и по системе развивающего обучения различна. Анализируя 
достоверные и значимые взаимосвязи между компонентами когнитивной 
структуры детей, обучающихся по развивающим программам, в частности, 
по системе Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова, мы видим, что появились новые 
связи, которые не были обнаружены у детей, обучающихся по традицион-
ной системе. Исследование показывает, что развивающее обучение ведет к 
формированию все более и более внутренне расчлененных и иерархически 
упорядоченных когнитивных структур. Обучение же по традиционной си-
стеме реализует по преимуществу уже имеющиеся структуры, лишь увели-
чивая количество внешних механических связей между их элементами. При 
развивающем обучении количество связей между элементами когнитивных 
структур тоже растет, но здесь все время происходит образование все новых 
и новых узлов в когнитивных структурах.
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Как видим, развивающее обучение способствует развитию когнитивной 
сферы младших школьников и более сложной ее структурной организации. 
Полученные данные убедительно показывают, что к концу младшего школь-
ного возраста происходит дифференциация и интеграция структур когнитив-
ной сферы, в частности, усложняются и укрепляются связи, как между уров-
невыми компонентами, так и внутри интегративных компонентов.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗА СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОЛЬШИ

Иринна Сурина, Казбек Гайсанов

VALUE ORIENTATIONS AS THE BASIS  
OF SOCIAL IMAGE OF STUDENTS FROM  

PEDAGOGICAL SPECIALTIES IN POLAND
Irina Surina, Kazbek Gaysanov

ABSTRACT: The article presents a description of the social image of youth, the 
system of value orientations, and on this basis, the main characteristics of the 
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В условиях развития современного общества молодежь характеризует-
ся тем общим, что присуще для общества в целом и тем особенным, что свой-
ственно поколению молодых людей. Это особенное в значительной мере от-
ражается на социальном облике современных молодых людей. Исследование 
социального образа молодежи всегда будет значимо для общества с целью 
определения пути его развития и социального воспроизводства. 

Слово „облик“ трактуется как: „1) внешний вид, очертание; 2) харак-
тер, душевный склад“ [1:421]. Тем самым понятие „облик“ имеет две состав-
ляющие, одна из которых отражает внешние, „видимые“ характеристики, а 
вторая – внутренние. 

Согласно определению В. А. Лукова, А. Л. Забары, Е. П. Волкова, под 
социальным обликом сообщества понимается „совокупность характеризую-
щих их социальных признаков“ [2:80]. Мы же социальный облик молодежи 
определяем как совокупность эмпирически фиксируемых социальных при-
знаков, особенностей взаимоотношений молодежи и ориентаций на социаль-
ные ценности. При этом социальные признаки и особенности взаимоотно-
шения молодежи мы относим к внешним компонентам социального облика, 
а ориентации на социальные ценности – к внутреннему компоненту[3:8].
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Целью данной статьи является представление сущности социально-

го облика молодежи и на этой основе описание основных характерных черт 
социального облика современных студентов педагогических специальностей 
вузов поморского региона Польши.

К основным свойствам социального облика молодежи можно отнести 
социально-демографические характеристики, ценностные ориентации (в 
том числе ориентации на систему социальныхценностей), виды деятельно-
сти, специфика образа жизни, уровень образования и т.п. Социальный облик 
отражает причинную связь и обусловленность всех его особенностей в соот-
ветствие с историческим этапом развития общества, социальными измене-
ниями и общественными преобразованиями [4]. 

Совокупность социальных признаков отражает жизненный путь как 
отдельного молодого человека, так и молодежи в целом. А особенности вза-
имоотношений как внутри молодежного сообщества, так и с другими соци-
альными группами определяют основные факторы предопределившие жиз-
ненный путь.Жизненный путь каждого молодого человека индивидуален, 
„о его типичности можно говорить в смысле аналитического сопоставления 
наиболее частных жизненных траекторий“ [2:81], случайных и закономерных 
событий, образующих конструкцию жизненного пути. 

Наиболее важной в социальном облике молодежи представляется ре-
гулирующая роль ценностей, которая определяется нами через социокуль-
турные ориентации и их составляющие – ориентации молодежи на систему 
социальных ценностей.

Социальный облик молодежи представляет собой некую целостность, 
которая может быть выражена через основную, доминирующую черту этой 
целостности. Эта черта является основой определенного социального типа 
молодежи. В качестве таких черт выступают, с нашей точки зрения, социо-
культурные ориентации групп молодежи.

Социологические исследования последних десятилетий фиксируют на-
личие у молодежи системы ценностей, различных в „ядре“ [5]. Это, во мно-
гом, и определяет различие направленности социокультурных ориентаций 
в среде молодежи. Социокультурные ориентации в процессе социализации 
личности молодого человека претерпевают трансформацию, что сказывает-
ся на результативности социализации. Ориентации на социальные ценности 
оказывают значительное влияние на формирование субкультуры молодежи. 
Субкультура и социокультурные ориентации взаимосвязаны, прежде всего, 
через ценности и нормы. 

Формирование социокультурных ориентаций „… отвечает социаль-
ным потребностям личности в саморазвитии и самовыражении в конкрет-
но-социальных, исторически обусловленных формах жизнедеятельности, 
характерных для образа жизни общества и социальных групп, к которым 
принадлежит индивид и с которыми он себя идентифицирует“[6:72]. Следо-
вательно, можно определить значимую роль социокультурных ориентаций в 
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регуляции социального поведения молодежи, направленности ее поведения. 
Это позволяет представить социокультурные ориентации как основу соци-
ального облика молодежи в социологическом исследовании.

Социокультурные ориентации по своей содержательной сути „управ-
ляют“ жизненным миром молодого человека, поведением вне него. Они вы-
ступают показателями единообразия или различия культурных групп моло-
дежи, социального облика различных категорий молодежи.

Значительное влияние на формирование различных социокультур-
ных ориентаций молодых людей оказывают средства массовой информации. 
В них молодежь довольно часто находит модели решения своих проблем и 
образцы поведения. Расширение рынка телепродукции и его воздействие на 
сознание молодежи приводит к процессу формирования нового социального 
типа личности молодого человека с „насаждением“ ему определенной цен-
ностно-нормативной системы, социального поведения, образа и стиля жиз-
ни. Средства массовой информации для большей части молодежи является 
каналом трансляции образцов культуры, ценностей общества и норм поведе-
ния, что отражается на социокультурных ориентациях молодежи. Это в свою 
очередь затрагивает процессы общественного воспроизводства. 

Необходимо также отметить, что усиление информационных процес-
сов обусловливает увеличение степени воздействия на изменение системы 
социальных ценностей молодежи. Молодежь в наибольшей степени, нежели 
другие социальные группы, находится в информационном поле, используя 
при этом различные каналы информации для выбора поведенческих дей-
ствий. Это приводит к изменению символического поля молодежи, поведе-
ния, отражается на взаимодействии, способствует выбору средств постро-
ения жизненного мира и проектирования социальной реальности. Измене-
ние ориентаций молодежи на систему социальных ценностей посредством 
информации приобретают способность использовать эту информацию для 
того, чтобы иметь возможность управлять социальными процессами в по-
вседневной жизни.

Особенность изменения ориентаций молодежи на социальные ценно-
сти состоит в том, что их можно проследить в социальном поведении субъ-
ектов, выступающих носителями определенных ценностей. Такое взаимо-
действие возможно только на основе социального обмена различного рода 
информацией [6]. Существование разной направленности социокультурных 
ориентаций обусловливает способы проектирование социальной реальности 
на основе оценочного отношения к ней. 

На основе объективных и субъективных показателей, к основным ти-
пическим чертам молодежи, определяющим ее социальный облик как сово-
купности доминирующих социальных характеристик, нами отнесены сле-
дующие группы признаков: 1) социально-демографические характеристики 
молодежи; 2) направленность ценностных ориентаций; 3) траектории жиз-
ненного пути молодых людей; 4) особенности статуса молодежи в обществе и 
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ее внутригрупповой дифференциации; 5) характерные черты повседневного 
поведения молодежи.

Исследование социального облика молодежи, проведенное с помощью 
биографического метода, показало, что при построении траектории жиз-
ненного пути молодежи особую значимость приобретают события в жизни 
молодого человека только через некоторое время, с накоплением определен-
ного жизненного опыта. Наиболее важны для них события личного характе-
ра. Именно они предопределяют дальнейший жизненный путь и являются 
элементами конструкции жизни в дальнейшие возрастные периоды. Оценка 
и доминирование в памяти этих событий приводит к переосмыслению жиз-
ненного пути, поступков и социального поведения в целом. Посредством 
нарратива молодежь не только воссоздает „свой“ портрет, но и „переживает“ 
жизнь заново [7].

Также выявлено, что молодежь ограждает „свой мир“[8] вследствие 
переоценки ценностей, и это наиболее выражено в кризисах социализации. 
Причинами тому служат события, которые происходят в личной жизни ин-
дивида. Однако процесс ограждения мира различается у молодежи в возрасте 
от 15 до 20 лет и более старшей группы – от 25 до 30 лет. У молодежи первой 
группы ограждение выражается в сужении круга друзей, употреблении нарко-
тических и алкогольных веществ, суицидных настроениях, частых конфлик-
тах с родителями и т. п., т. е. в поиске „своей“ ценностно-ориентированной 
группы. Молодежь второй группы, как правило, „замыкает“ свой жизненный 
мир на своих собственных интересах и потребностях, которые доминируют 
над всем другим. Их ценностно-нормативная система более устойчива, неже-
ли у молодежи младшего возраста. Подобная тенденция в наибольшей мере 
характерна для молодежи больших городов и мегаполисов. Это отражается в 
формировании социального портрета молодежи. 

Можно утверждать, что ориентации молодежи на социальные ценно-
сти детерминированы общественными преобразованиями. Неустойчивая 
социокультурная ситуация влияет на жизненные планы молодежи, изменяет 
актуализацию ценностей, „уравновешивает их“ в зависимости от ситуации. 
Этим обусловлена адаптация молодежи к условиям среды. В процессе соци-
альной адаптации молодежи, если условия жизнедеятельности не совпадают 
с потребностями и жизненными условиями личности, наступает переосмыс-
ление потребностей, целей, ценностей.

Переструктурирование условий среды происходит путем изменения 
направленности ориентаций на систему социальных ценностей. Ценностные 
изменения, прежде всего поколенческие, стали значительными и существен-
ными. Обесценилась большая часть жизненного опыта нескольких поколе-
ний. Востребованными оказались такие качества человека, как: прагматизм, 
индивидуализм, ориентация на частную жизнь.

Социальный облик молодежи формируется через воздействие усвоен-
ных в процессе социализации знания, нормы, ценности, значимых для обще-
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ства и составляющие его совокупный, обобщенный и осмысленный опыт и 
одновременно через участие молодого человека в социальной жизни, усвое-
ния им определенных форм и способов жизнедеятельности. Если эти две сто-
роны не противоречат друг другу, то образуется определенная целостность 
формирования социокультурных ориентаций, в противном случае может 
возникнуть конфликт между личностью и обществом, между социальным 
сообществом и обществом. Именно поэтому исследование социального об-
лика молодежи в соотнесении с социокультурной ситуацией становится наи-
более показательным в отражении реального процесса социального развития 
молодежи. 

Сегодня исследователи выделяют новые свойства молодежи. Г.В.Купри-
янова отмечает, что „в качестве важнейшей сущностной характеристики мо-
лодежи выступает мотивационная сфера сознания как направленность лично-
сти  на репродуктивную и инновационную деятельность, производная условий 
жизнедеятельности в процессе социального становления молодого поколения 
как субъекта  общественного производства и общественной жизни“ [9]. 

Ю. А. Зубок и В. И. Чупров, характеризуют современную молодежь сле-
дующим образом: „Молодые люди стремятся все больше полагаться на себя, 
зачастую отрицая опыт родителей. Тем самым в рисковом поведении фак-
тически отражается потенциальная способность молодежи к социальному 
творчеству и социальной активности. Причем стремление к новому опыту, 
как правило, не обременено рефлексией по поводу риска ошибиться“ [10:59].

Как подчеркивеает Вал. А. Луков, „в любых общественных условиях, в 
любые эпохи для молодежи будут присущи такие свойства как вытекающие 
из естественноисторического процесса преемственности и смены поколений. 
Именно этот процесс обеспечивает как устойчивость содержания и форм 
социальности, так и их трансформацию с целью адекватного реагирования 
на внутренние изменения социального целого и внешние вызовы окружаю-
щей среды. (….) А специфику молодежи в отношении молодежной иннова-
ции „придает именно то, что новационные свойства ее активизированы до 
известного предела в силу ее невозможности опереться на жизненный опыт 
и культуру в широком смысле слова. Это (в идеале, в принципе, в модели) 
значит, во-первых, что молодежи что-то легче придумать, чем найти в соци-
окультурной копилке прошлого (в виде прецедента, ранее сформулирован-
ной идеи, разработанной технологии и т. п.), во-вторых, ее не сбивает ранее 
усвоенное знание, она свободна от его логики и неоспоримости, ей легче, 
следовательно, идти по непроторенным тропам: она не знает, какие прото-
рены. Разумеется, это вопрос только наличия соответствующих свойств, а не 
практического их применения, которое как раз очень мало напоминает мир, 
наполненный спонтанным креативом. Но потому и есть смысл увидеть здесь 
то потенциальное, без чего реального не может возникнуть”[11]. 

Характеризуя современную польскую молодежь, Я. Шерославски от-
мечает, что „образ молодежи не очень оптимистичный. Она характеризуется 
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поверхностным индивидуализмом, а также поверхностным коллективизмом. 
В последнем слечае это означает, что они встречаются, чтобы решить вопро-
сы бизнеса, хорошо провести время, но между ними нет глубоких социаль-
ных связей, их не объединяют высшие ценности. Поскольку для молодых лю-
дей сегодняшнее время является основной категорией, которая организует 
их основы жизни. Они не ориентированы на карьеру, успех, а прежде всего на 
то, что происходит здесь и сейчас”(перевод – Ав.) [12].

Отмечается также, что „социальный образ потверждается, а часто и 
утверждается посредством медиального образа. Медиальный мир использует 
простые (легкие) ассоциации” (перевод – Ав.) [13]. Однако, достаточно часто 
медиальный образ полностью не совпадает с реальным образом молодежи.

Так, по данным социологического исследования социального облика 
студентов польских вузов1, современный студент педагогических специаль-
ностей – это женщина в возрасте 21-30 лет, живущая в малом или среднем 
городе (только каждый пятый респонден – это житель села), обучение в вузе 
начала сразу или в короком промежутке времени после окончания средней 
школы. (Замечено, что жещины составляют 80% студентов, что подтверждает 
тенденцию феминизации некоторых специальностей.) Каждый второй сту-
дент работает и удовлетворен своей работой, но эта работа в большинстве 
случаев не связана с направлением обучения. Вместе с тем, такая же часть 
опрошенных неудовлетворена своей работой, а 47,9% хочет выехать за грани-
цу с целью найти там работу с более высоким заработком. По самооценкам 
респондентов, каждый третий из них проявляет склонность к агрессивному 
поведению, 44% употребляет или употребляло наркотики, алкоголь, а свобод-
ное время они, чаще всего, проводят в кругу друзей или перед телевизором, а 
также за чтением книг и прессы.

Опрошенные студенты  – это люди верующие, в своем большинстве 
воспитывающиеся в полных рабочих семьях с хорошей материальной ситу-
ацией, имеющие братьев или сестер. В значительном большинстве уровень 
образования их матерей является средним, а их отцов  – средне-професси-
ональным. Отношения в семье, большинство респондентов, оценивает как 
хорошие, с проявлением уважения друг другу. 

Исследования показали, что иерархия основных жизненных ценностей 
студентов педагогических специальностей следующая (обобщенные данные со-
гласно рангам): 1- семья, 2 – знания, 3 – любовь, 4 – свобода, 5 – дружба, 6 – работа, 
7 – выгодная жизнь, 8 – богатство, 9 – успех, 10 – здоровье, 11 – вера, 12 – родина.

Как показывают данные исследования, студенты педагогики высоко 
ценят социальные ценности, связанные с функционированием семьи таки-

1 Исследование было проведено в 2007-2011 гг. под руководством И. А. Суриной. 
Выборка составила 1568 студентов, обучающихся на педагогических специальностях 
в вузах в поморском регионе Польши. Выборка репрезентативная, четырехступенча-
тая, квотно-гнездовая.
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ми, как: безопасность семьи, любовь, ответственность, уважение. Средне 
ценеными оказались ценности, связанные с реализацией материальных це-
лей – интеллект, внутреннее равновесие и т.п. Среди низко цененых явились 
ценности, касающиеся общественной жизни –национальная безопасность, 
социальное признание, равноправие.

В ходе проведенного исследования установлено, что основные социаль-
но-демографические показатели, такие как пол, возраст, место проживания, 
социальное происхождение, дифференцируют системы ценностей опрошен-
ных. Так, например, мужчины выше ценят богатство, высокий социальный-
статус, свободу, а женщины – веру, дороту. 

Выступает также различие в системах ценностей студентов государ-
ственных и негосударственных вузов. Установлено, что студенты госсудар-
ственных вузов ориентированы на социальные ценности:семья, здоровье, 
родина, вера, а негосударственных вузов – на материальные ценности: богат-
ство, высокий социальныйстатус, свобода, выгодная жизнь. 

Таким образом, в системе ценностей студентов педагогических специ-
альностей можно выделить, по крайней мере, ориентаци на две системы цен-
ностей, с подобным набором ценностей, но различающихся в „ядре”: пер-
вая  – с преференцией материальных ценностей, вторая  – с преференцией 
социальных ценностей.

Следовательно, к чертам социального облика студентов-педагогов 
можно отнести преференцию материальных и социальных ценностей, праг-
матизм, а также готовность к образовательной и трудовой мобильности.

Замечено, что в ориентациях молодежи преобладает прагматический 
подход, устремленность в те сферы деятельности, которые позволяют до-
стичь достаточно высокого материального и социального статуса, индивиду-
ализм, ориентация на частную жизнь. Ориентация на прагматизм, приоритет 
материальных ценностей, вероятно, можно объяснить реакцией молодежи на 
ухудшение материального положения вследствие, прежде всего, экономиче-
ского кризиса, поскольку характерна слабо выраженная ориентация на цен-
ности успеха, саморазвитие. 

Как показали результаты приведенных исследований, „собиратель-
ный“ социальный облик современной молодежи имеет следующие особенно-
сти: отражает лишь некие типичные, характерные черты; трансформируется 
в зависимости от общественных преобразований; „деформируется“ под воз-
действием одного из факторов социокультурной среды; внутренне диффе-
ренцирован и может быть особенным для конкретной категории молодежи; 
видоизменяется в зависимости от возраста молодых людей.

Таким образом, социальный образ современного студента является ре-
зультатом воздействия условий, которые возникли как последствия социаль-
но-экономических перемен в современном обществе, а также как результат 
изменения ценностных ориентаций. Главные характеристики этого образа – 
ориентация на материальные ценности, прагматизам, который проявляется в 
образовательной и профессиональной мобильности.

Ценностные ориентации как основа социального образа студентов ...
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Как показывают данные исследований, в действительности наблюдает-

ся процесс переориентации в сферах и видах жизнедеятельности молодежи, 
переход от одних способов существования к другим. В ориентациях домини-
рует прагматический подход к жизни, устремленность в те сферы деятельно-
сти, которые позволяют достичь достаточно высокого материального состо-
яния и социального статуса. Именно поэтому на собирательный социальный 
облик современных студентов педагогических специальностей накладыва-
ется сегодняшняя реальность, выражающаяся в затрудненности и бедности 
социокультурной референциации молодежи. 

Можно утверждать, что в условиях развития современного общества 
социальный облик молодежи детерминирован общественными преобразо-
ваниями. Изменившаяся социокультурная среда заставляет молодых людей 
перестраивать свои жизненные планы, она ставит молодежь в такие условия, 
когда им просто необходимо изменять актуализацию определенных ценно-
стей в зависимости от ситуации. Этим и обусловлена адаптация молодежи к 
условиям среды. 
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ПРИНОСЪТ НА СВЕТОВНИТЕ ИЗЛОЖЕНИЯ  
ФРИЙЗ АРТ (FRIEZE ART FAIR), БИЕНАЛЕТАТА, 

МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ КЪМ ИНОВАЦИЯТА  
В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗКУСТВАТА 

Исмет Чавушоглу

CONTRIBUTION OF WORLD ART EXHIBITIONS  
FREEZE / FRIEZE ART FAIR /, BIENNIALS,  

MUSEUMS AND GALLERIES TO INNOVATIONS  
IN ART EDUCATION

Ismet Cavusoglu

ABSTRACT: It is not real to look at the world arts exhibitions such as Frieze 
Art Fair, biennials, museums and galleries only as places for buying and selling 
works of art. The exhibited works of art should be assessed and analyzed by other 
criteria. The artistic works exhibited in these fairs appear as an indicator of the 
level of recent searches and trends, development and interpretation.
The visual material is very important and necessary in training in arts. We expe-
rience a quite different sense watching the original works of international masters 
from different periods of the history of art displayed in museums and galleries. 
Innovation in artistic training requires through looking, discovering the works of 
the masters, to examine and analyze the works of contemporary artists to see the 
modern trends and interpretations in the arts. It is our students knowing and 
seeing the modern masters searches and courageous decisions to orientate them-
selves and define their path of development and handwriting. Visits to the fair 
areas of arts and Biennial exhibitions is as important as visits to museums and 
galleries. Considering the thousands of authors and works, our students will see 
and understand the differences in them, gathering information and impressions 
course is to gain experience and knowledge and be bold in their actions.
The topic will be considered taking into account examples from museums, galler-
ies and other art spaces in New York.
Primary emphasis will be on the International Frieze Art Fair 2016 New York, 
supported by dozens of visual photographs.
KEYWORDS: art fair, biennial, the work, author, museum.
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Не е реално да се гледа на световните изложения по изкуствата като 

Фрийз Артпанаири, биеналета, музеи и галерии само като места за покупко-
продажба на произведения на изкуството. Изложените произведения на из-
куствата трябва да се оценяват и анализират и от други позиции. Изложените 
в тези пространства художествени произведения се явяват и като показател 
на нивото на съвременните търсения, тенденции, развитие и интерпретация. 
В тези изложения авторите намират възможност да видят себе си, да напра-
вят равносметка за себе си,а също да контактуват с колеги, критици, курато-
ри, колекционери, галеристи и посетители. Знае се, че в областта на изкуства-
та има голяма конкуренция в световен мащаб.

При обучението по изкуствата визуалният материал е много важен и 
необходим. Съвсем друго чувство изпитваме, гледайки оригиналните творби 
на световните майстори от различни периоди на историята на изкуството, 
изложени в музеите и галериите. 

Иновацията в художественото обучение изисква, разглеждайки, опоз-
навайки произведенията на майсторите, да се разглеждат и анализират и 
творбите на съвременните автори, за да се видят и модерните тенденции и 
интерпретации в изкуствата. Необходимо е нашите възпитаници, познавайки 
майсторите и виждайки съвременните търсения и смели решения, да се ори-
ентират и определят свояпът на развитие и почерк. Естесвено е нашите въз-
питаници да имат приоритет към някои автори, да се влияят от някои, да имат 
свой еталон, така че това е сложен процес при формирането на твореца. Посе-
щенията на панаирните пространства по изкуствата и биеналните изложения 
е толкова важно, колкото посещенията в музеите и галериите. Разглеждайки 
хиляди автори и произведения, нашите възпитаницище видят и проумеят 
различията в тях, събирайки информация и впечатления и е съвсем естест-
вено да придобият опит и знания и да бъдат по смели в действията си. Съще-
временно тези контакти ще съкратят и времето на изграждането им като бъ-
дещи творци. Знаем, че творецът е динамична личност, именно товаго кара да 
търси и вижда различното, типичното и най-същественото, за да го използва 
в своето изкуство. Няма нищо по-добро от това да се трупа повече визуален 
и мисловен материал от различни източници. Препоръчваме да се посещават 
гореспоменатите художествени пространства от страна на нашите студенти, 
но знаем също така, че понякога материалните възможности не им позволя-
ват да пътуват до определени културни центрове. Ето защо препоръчваме за 
целта да използуват възможностите на социалните мрежи и интернет. Всич-
ко това се отнася както за бакалавърската степен, така и за магистърската и 
докторската степени на обучението в областта на изоборазителните изкуства. 
Вътре в инфоормацията,коятотрябва да получаватнашитестуденти,влизат и 
технологичните знания, новите материли, които използват творците на съ-
временния етап, и някои приоритети и предпочитанията, както на ценители-
те на художествени произведения, така и на самите творци на съвременния 
етап. Във времето, което живеем, успоредно с традиционните се използуват 
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много разнообразни материали от природен, битов и промишлен характер, 
което понякога затруднява нашата логика, фантазия и нормалното възпри-
емане. 

В съвременните изложбени щандове и зали виждаме мултидисципли-
нарни творби – в това число пърформанс, артинсталации и синтез на изку-
ствата. Понякога творбите от такъв характер сав двора, в парка, в езорото 
или в небето. Всичко това видяхме в Ню Йорк, по време на Международния 
Frieze Art Fair Ню Йорк през май 2016, който е организиран в Рандалс Исланд 
Парк близо до Манхаттан. Откриването бе впечатляващо, с огромен брой 
посетители, между които – официални лица, медии, критици, колекционери, 
купувачи, студенти и почитатели на изкуството от всякакъв характер. Тук 
участваха 202 галерии и музеи както от Съединените щати, така и от целия 
свят. Искам да се спра малко повече на този многонационален панаир. Са-
мото изкуство обединяваше тук целия свят. Директорката на Frieze Art Fair – 
Виктория Сиддал, във Финансиал Таймс наблегна на следното: Щастлива съм 
да заявя, че тазгодишният Артпанаир събра най-много посетители и тук се 
продадоха рекорден брой произведения на изкуството. Тук бяха изложени 
най-красивите творби от съвременното световно изкуство. Тя благодари на 
авторите и галеристите за великолепното 5-тоиздание на Арт панаира. 

Искам да посоча и някои подробности от панаира. Всяка скулпттур-
на творба на Рони Хорнс,излята от стъкло, бе продадена за 975.000 долара, 
всяка картина на Хачк Вит бе продаджена за 85.000 долара, на скулптора Пол 
Маккарти – творбата му ‘’Червена река’’, направена от силикон, бе продадена 
за 750.000 долара и т.н. Фреезе Арт панаир се провежда с голям успех ежегод-
но и в Лондон. Там също се излага много богата колекция, подчертавам това, 
защото е по-близо до нашия регион. 

Организациите на Биеналета са също много важни центрове за преглед 
на съвременно изкуство. Имам предвид биеналето във Венеция, Берлин, Ис-
танбул, Шанхай и др. 

Музеите и галериите също са много важни за излагане на творби и са 
най-посещаваните места. Искам тук да спомена за изложбите в някои музеи 
в Ню Йорк. В Метрополитан имаше няколко изложби през май 2016: Гръцко 
Елинистично Изкуство; изкуството на Латинска Америка; изкуството на Пер-
гамон – от нашия регион; Селчушко изкуство – пак от нашия регион. В Мома 
имаше изложба на Пикасо и постоянната експозиция; Гугенхайм  – Съвре-
менно изкуство от Средна Азия и Северна Африка. В тази изложба участват 
15творци, единият от които е художника – Ергин Чавушоглу, който участва с 
линеарна оптическа инсталация и с филм, които са откупени от музея. 

Препоръчвам за посещение Националната галерия в Лондон, която е с 
богата колекция, Тейт Модерн, Тейт Британ, Бритиш Музеум – Лондон, Лувъ-
ра в Париж, Гуггенхаимв Билбао, Истанбул Модерн и др. 

Виждаме, че изкуството е навсякъде с нас и около нас. Светът е малък, 
навсякъде има музеи имаги и в нашите градове. Като център на изкуството 
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за целия свят се е оформил Ню Йорк, а за Европа – Лондон. Препоръчвам 
настудентите по изкуствада посетят тези места. Уверенсъм, че светогледът 
им към изкуството ще се обогати, когато се докоснат до повече оригинали, а 
ние – преподавателите, ще намерим по-близък и общ език с тях и ще развием 
иновацията в художественото обучение.
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ЗА МАТЕМАТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА  
НА СЕДЕМГОДИШНИТЕ ДЕЦА В ТРУДОВЕТЕ  
НА ПРОФ.Д.П.Н. АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ

Калина Ив. Алексиева

ON THE MATHEMATICAL PREPARATION OF SEVEN 
YEAR OLDS IN THE SCIENTIFIC WORK OF  

PROF. DR. ALEKSANDAR MADJAROV
Kalina Iv. Aleksieva

ABSTRACT: The paper deals with the necessity of researching the mathematical 
preparation of future first graders for solving practical questions such as: contents 
and structure of the educational content of mathematics in the first grade; a 
more optimal steering of the cognitive learning process for teaching mathematics; 
timely application of the differentiated approach for overcoming of pupils’ gaps 
and difficulties; improvement of the effectiveness of the cognitive learning math-
ematical work performed in the kindergarten.
KEYWORDS: mathematical preparation, individual and differentiated ap-
proach, educational content.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-131/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Проф. д.п.н. Александър Маджаров (1929-2001)е един от най-големите ра-
детели на българското начално образование през последните десетилетия. Науч-
ните му постижения и професионализъм са насочени към началното училище: 
създава концепция за развитието му; участва в написването на учебни планове и 
програми; допринася изключително много за развитието на началната училищна 
педагогика в духа на класиците на педагогиката – Я. А. Коменски, Й. Х. Пестало-
ци и К. Д. Ушински; в продължение на десетилетия издига теоретичното равни-
ще на методиката на обучението по математика в началните класове.

Със своите трудове, посветени на историята и теорията на началното 
образование; на методиката на обучението по математика; на мястото на на-
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чалната училищна педагогика в системата на педагогическите науки; на част-
нодидактическите проблеми, на Българското възрожденско училище идр.
проф. д.п.н. Александър Маджаров заема достойно място в педагогическата 
наука.

Особена актуалност и значимост за теорията и практиката заема про-
блемът за математическата подготовка на децата за училище, който проф. А. 
Маджаров изследва задълбочено в продължение на много годинии го прави 
водещ в това направление не само в България.

В настоящото съобщение ще разгледаме някои изводи, направени в ре-
зултат на десетгодишното изследване на автора на състоянието и динамиката 
на математическата подготовка на децатаза построяването на началния курс 
по математика и насоки за организацията и методиката на обучението по 
математика в началните класове, актуални и до днес.

Една от страните на подготовката на седемгодишното дете за успеш-
но училищно обучение и възпитание е подготовката му за новата социална 
функция, която ще изпълнява, за новите права и задължения, които произ-
тичат от нея. С постъпване на детето в училище се извършва и коренно из-
менение в структурата на неговата дейност. Основна дейност за детето е била 
играта, като без тя да губи значението си, доминиращо място в дейността 
му постепенно заема ученето.Училищното обучение и възпитание е задъл-
жително. За успешно включване на седемгодишното дете в бъдещия сложен 
социален организъм, каквото е училището, е необходимо и определена лич-
ностна подготовка, която включва: отношението на детето към училището 
и ученето; отношението на детето към учителя и себе си; наличието на опре-
делени социални мотиви за поведение [2]. При личностната подготовка на 
седемгодишните деца е необходимо да се формират мотиви за желание да се 
учи и положително емоционално отношение към училището, на такива ка-
чества на детската личност като трудолюбие, самостоятелност, инициатив-
ност, самоконтрол, изпълнителност, които ще улеснят включването на детето 
в новия колектив.

Друга много съществена страна за успешно включване в училищна-
та учебно-възпитателна работа е интелектуалната им подготовка. Всички 
автори, без да подценяват значението на отбелязаните страни, изтъкват ин-
телектуалната подготовка като решаваща за бъдещото успешно обучение на 
седемгодишните деца. 

Важно място в интелектуалната подготовка заемат минимумът от зна-
ния и степента на развитие на мисленето, без които е невъзможно успешното 
включване на децата в нормална учебно-възпитателна работа в училище.

Интелектуалната подготовка на седемгодишните деца за училищно обу-
чение и възпитание не се изчерпва само със знанията и с някои елементарни 
умения. „Изследванията показват, че значителна и водеща роля имат наличи-
ето у децата на определено равнище на развитие на познавателните им сили“ 
[2]. Според проф. Г. Пирьов в края на седемгодишна възраст у децата вече е 
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налице и е необходимо да съществува „ново познавателно отношение към 
действителността“ [8]. И за него въпросът за интелектуалната подготовка не 
се изчерпва само със знания, а с ново отношение към предмета на познавател-
ната дейност на децата. Съветските автори А. А. Люблинска и Д. Б. Эльконин 
изтъкват, че у седемгодишното дете стават значителни изменения в характера 
на мисленето. Обобщено, съдържаниетона интелектуалната подготовка за 
успешно училищно обучение и възпитание се свежда до следните основни 
положения: а) наличие на определен обем от знания за природната и общест-
вената действителност и духовното творчество на човека; б) процес на фор-
миране на ново познавателно отношение на детето към действителността; в) 
значително изменение в процеса на мисленето; г) формиране на способност 
у седемгодишното дете „… да отдели и направи предмет на своето съзнание 
тези явления от действителността, знанията за които е длъжно да усвои“ [2].

Познавателните способности на децата не могат да се развиват и усъ-
вършенстват вън от основните видове дейност на детето и независимо от 
знанията и процеса на придобиването им. Известно е, че математическите 
знания са абстрактни. Понятието „естествено число“, операциите с естест-
вени числа, броенето и др. не се поддават на непосредствено възприемане. 
Възникват проблемите: дали ако се разкрият обемът и характерът на матема-
тическите знания на седемгодишните деца, не би могло да се направят изводи 
за характера на тяхното мислене, за познавателното им отношение към коли-
чествените отношения и др.; в какво отношение се намират математическите 
знания, които притежават към интелектуалната им подготовка за училищно 
обучение и възпитание и др. Тези аспекти на проблема за интелектуалната 
подготовка на децата са обект на разглеждане в научния труд на проф. Ма-
джаров (Математическата подготовка на седемгодишните деца) [5].

Съществуват два съществени аспекта на проблема за седемгодишните 
деца, а именно как трябва да бъде организирана и реализирана подготовката 
им така, че да могат без особено конфликтни ситуации да се влеят в новия 
социален колектив. Този аспект е педагогически и включва всички страни на 
учебно-възпитателната работа в детските градини и в семейството. Другият 
аспект е как трябва да се организира учебно-възпитателната работа в 1. клас 
така, че от една страна да се опре на вече постигнатото от децата и им оси-
гури по-нататъшно развитие, а от друга, в максимална степен да спомогне за 
безболезненото изживяване на евентуалните конфликтни ситуации при из-
пълнение на новите социални функции. Двата аспекта могат да се обединят 
в по-голямата и обща тема – за приемствеността в учебно-възпитателната 
работа със седем и осемгодишните деца. Съдържанието на приемствеността 
включва: а) приемственост в учебното съдържание; б) във видовете дейност 
за всестранното развитие на децата; в) в организационните форми на учеб-
но-възпитателната работа; г) в методите, принципите и похватите за учебно-
възпитателната работа и д) приемственост в дневния режим на детето. От 
изброените проблеми интерес за изследването представляват тези за прием-
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ствеността в учебното съдържание по математика и въпросите за приемстве-
ността в организацията, принципите, методите и похватите на учебно-възпи-
тателната работа по математика.

Проф. М. Герасков още през 20-те години признава необходимостта от 
проучване знанията и уменията по математика на децата, които постъп-
ват в училище. Като определя задачите на учителя, обучаващ 1-ви клас, той 
изтъква: „Учителят по смятане в I-во отделение има да извърши следните ра-
боти: 1. Да провери познанията на децата по смятане, добити чрез личен опит 
в предучилищната възраст. Това може да стане още първите дни, през време 
на игрите или пък с помощта на някои предмети…“[3]. Авторът признава 
необходимостта от проучване знанията и уменията по математика, дава и из-
вестни методически указания на учителите как да става това, но не привеж-
да никакви количествени данни, от които биха могли да се правят изводи за 
знанията и уменията на тогавашните седемгодишни деца, не поставя въпроса 
за влиянието на социалните условия върху една или друга страна на подго-
товката им. Твърде общи и ограничени по обхват са методическите указания, 
които дава на учителите, а въпросът за динамиката в знанията и уменията по 
математика въобще не се разглежда. 

Крачка напред в разработването на идеята прави проф. Христо Нико-
лов. Той изтъква: „Ние мислим, че има важно значение да се изследват де-
цата, които ще постъпват в училище, относно техните числови представи, 
а също тъй тяхното умение да броят… Между другото трябва да кажем, че 
всеки учител на първаците още при записването им или в началото на учеб-
ната година трябва да провери техните числови представи, с какви знания по 
смятане постъпват в първи клас. Това ще го улесни и ориентира в работата му 
по този предмет още в самото начало“ [7]. Авторът не само признава необхо-
димостта от проучване на първоначалните знания и умения по математика, 
но организира изследване на 191 софийски деца и дава количествени данни 
от изследването. Следователно проф. Хр. Николов е първият, който прави оп-
ити с научни средства да реши проблема за установяване на знанията по 
математика на бъдещите първокласници у нас, но привежда данни, които 
характеризират само уменията им да броят, въпреки че говори за установява-
не на „числовите представи“ на децата. Проф. Хр. Николов не разглежда та-
кива аспекти на проблема като влиянието на социалната среда, ролята и зна-
чението на подготовката, която получават в детската градина, за динамиката 
в математическата подготовка, не изяснява методиката, посредством която са 
проучени децата.

В началото на 60-те години проблемът е поставен в учебника по мето-
дика на математиката за Институтите за начални учители. “Преди да започне 
изучаването на числата от 1 до 10, учителят трябва да узнае какви числови 
представи и навици за броене и смятане имат децата“ [9]. Авторите дават 
някои методически похвати за проучване на децата, а именно  – да броят 
предмети; да защриховат няколко квадратчета; да нарисуват определен брой 
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пръчки; да нарисуват толкова кръгчета, колкото предмета има нарисувани 
на картината; да отделят толкова пръчки, колкото братя имат и толкова куб-
чета, колкото са техните сестри. Правилно съветват учителя да диференцира 
обучението в зависимост от резултатите на проучването. Новото в идеята 
са по-подробната методика за проучване и опитът да се установи доколко 
знанията и уменията на децата да броят са съзнателни, но идеята е все още 
твърде обща: не се виждат различни категории деца, указанията са твърде 
кратки и ограничени, не се привеждат никакви данни от вече известни, макар 
и ограничени проучвания.

По-напред в проучването на математическата подготовка на децата на-
мираме у М. Д. Баев. Според него абсолютно необходимо е при обучението 
в 1-ви клас и специално при формиране на понятия за числата до 10 да се 
държи сметка за придобитите знания от обучението в детската градина. При 
определяне съдържанието на подготвителния период в обучението на деца-
та авторът изтъква: „… за подготвителни упражнения трябва да се включи 
следното съдържание: 1) проверка на уменията и навиците на децата да броят 
предмети (реални и нарисувани на картина) до 10, 20 и т.н.; да броят съзна-
телно абстрактни числа до 10 (в прав и обратен ред); 2) да решават прости 
задачи с действие събиране и изваждане и елементарни числови примери; 3) 
проверка на знанията им за числата от 1 до 10; за квадрат и правоъгълник; 
уточняване на понятията „голямо-малко“, „дълго-късо“, „ляво-дясно“, „го-
ре-долу“ [1]. Авторът не дава методика, не поставя въпроса за влиянието на 
социалните фактори върху подготовката на децата, не привежда български 
изследвания, но обогатява идеята за проучване знанията и уменията по ма-
тематика на бъдещите първокласници.

Проблемът за проучване изходното математическо равнище на седем-
годишните деца съществува и в трудовете на Р. Радев, но то има ограничени 
цели, обхватът на децата е сравнително малък и е насочено към преките зада-
чи на съответния експеримент.

Проф. А. Маджаров проследява решението на проблема от методиче-
ска гледна точка и в други страни. В развитите страни като САЩ, Англия, 
Франция, Белгия, Швейцария и др. седемгодишните деца задължително са в 
училище и проблемите се свеждат до изработване на най-рационална и ефек-
тивна методика за обучение и модернизация на съдържанието на математи-
ческото образование.

Както в много други области,и при формулиране на проблема и при из-
работването на методика за неговото проучване, първи се оказват съветските 
автори. През 1956/1957 г. под ръководството на Н. Ф. Чекмарев е извършено 
проучване на 663 седемгодишни деца, бъдещи първокласници. Новото е, че 
за първи път в методическата и педагогическата литература Н. Ф. Чекмарев 
определя обхвата на проблема по отношение на знанията и уменията, които 
трябва да се проучат. Той ги обединява в осем дяла: 1. Знания и умения на 
децата да броят; 2. Умения на децата да броят реални предмети и предмети, 
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изобразени на картина; 3. Знания и умения на децата да пишат цифрите; 4. 
Умения да сравняват количества; 5. Умения да обозначават с цифри (символи) 
количества; 6. Умения да решават аритметически задачи и пресмятат число-
ви изрази; 7. Знанията на децата за някои геометрични фигури; 8. Умения да 
определят големината на предмети по техни изображения и някои умения да 
определят посоките в пространството „горе“, „долу“ [10]. Авторът пръв разра-
ботва и цялостна методика, както за научноизследователски цели, така и за 
практическо ръководство на учителите за проучване на математическата 
подготовка на седемгодишните деца. Проблемът за влиянието на социалните 
условия върху математическата подготовка на децата, ролята и значението на 
организираното и целенасоченото обучение по смятане в ДГ, методиката на 
обучение и организацията на учебно-възпитателната работа по математика в 
началото на учебната година при констатирана различна подготовка, остават 
открити. На един от тези аспекти, а именно – каква организация и методика 
на обучение по математика трябва да се използва в началото на обучението 
в I-ви клас, е посветено изследването на М. И. Моро. Тя пише: „Много пъти 
вече в методическата литература се изтъква, че съдържанието и методиката за 
провеждане на първите уроци по аритметика в училище в много отношения 
не съответства на подготовката на децата. Сериозен недостатък е нерационал-
ното използване на времето за многократно повторение на това, което вече е 
известно на децата до постъпването им в училище… Освен това досега не е 
разработен въпросът как следва да се провеждат занятията с деца, които имат 
различна подготовка по аритметика“ [6]. Авторката насочва усилията си към 
разработване на методическите проблеми, чието разрешаване и реализиране 
зависи от различната подготовка, с която децата постъпват в 1. клас.

Идеята за необходимостта от проучване на математическата подготов-
ка на бъдещите първокласници съществува и в методическите ръководства 
на А. С. Пчелко, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, Л. Н. Скаткин. Новото е, че се 
набляга на някои нови страни от проучването на математическата подготов-
ка – уменията на децата да сравняват конкретни множества.

В обобщение – в една или друга степен са решени или поставени след-
ните аспекти на проблема: а) решен е въпросът за обхвата – страните на ма-
тематическата подготовка, които следва да се проучат; б) в общи линии е 
разработена методика за проучване на знанията и уменията по математика 
на седемгодишните деца; в) само е поставен въпросът за математическата 
подготовка на децата, които са посещавали ДГ. Не се засягат и не са решени 
такива аспекти като: а) влиянието на социалните и културните условия върху 
математическата подготовка на седемгодишните деца; б) динамиката на тази 
подготовка съобразно измененията в социалната и културната среда; в) не са 
решени докрай проблемите за методиката и организацията на обучението по 
математика в началото на първи клас.

Всички разгледани възгледи и изследвания (с изключение на труда на 
Н. Ф. Чекмарев) имат ограничена тактическа цел – насочени са към подобря-
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ване на учебно-възпитателната работа при съществуващото учебно съдържа-
ние и структура на подреждането му. За стратегическите цели – изменение на 
учебното съдържание, въвеждане на съвременни начини и средства на обу-
чение е необходимо да се даде обобщена характеристика за математическите 
знания и умения на съвременните български седемгодишни деца от психоло-
гична гледна точка.

Обобщено – анализът, който прави проф. А. Маджаров на психологи-
ческите изследвания върху математическата подготовка на седемгодишните 
деца показва: а) големите познавателни възможности на съвременните деца; 
б) необходимостта от коренно преустройство на началното математическо 
образование; в) всички изследвания са построени или върху дидактически 
или върху специални психологически експерименти, но не са използвани 
социологически методи; г) не се привеждат данни, които да характеризират 
изходното състояние, от което започва масовото или специалното експери-
ментално обучение по математика; д) не се дава оценка за ефективността на 
подготовката по математика, която децата получават в ДГ и за характера на 
тази подготовка при деца, непосещавали ДГ; е) изследванията са предимно 
чуждестранни и основателно възниква въпросът доколко пряко могат да се 
отнесат и да са валидни за българските деца [5].

Всичко това според проф. А. Маджаров определя необходимостта от 
специално изследване на математическата подготовка на седемгодишните 
деца у нас, което осъществява в периода 1962/63-1973/74.

Целта на изследването в най-общ план е да допринесе за изясняване ос-
новите на математическото обучение на седемгодишните деца; да конкрети-
зира психологическата характеристика на съвременните деца; да подпомогне 
решенията за началото на задължителното училищно обучение; за характера 
на учебния план и учебните програми за обучението по математика на седем 
и осемгодишните деца; за организацията на учебно-възпитателната работа по 
математика; за подпомагане на учителите, обучаващи седем и осемгодишни-
те деца при вземане на решения за организацията на учебно-възпитателния 
процес при конкретни деца в конкретна социална обстановка.

Математическите знания и умения, с които седемгодишните деца по-
стъпват в училище, са резултат от учебно-възпитателното въздействие, осъ-
ществявано в ДГ, в семейството и по-общо – в социалната и културната среда, 
които от своя страна са твърде динамични. Налага се да се отговори на след-
ните въпроси: има ли разлика в математическите знания и умения на деца, 
посещавали или непосещавали ДГ; съществува ли и значима ли е разлика-
та в знанията и уменията по математика при деца, израсли в социалните и 
културни условия на града и селото. Отговорите на тези въпроси дават въз-
можност за решаване на такива практически проблеми като: задължителна 
възраст за началото на училищното обучение; съдържание и структура на 
учебното съдържание по математика в 1. клас; по-оптимално управление на 
учебно-познавателния процес при обучението по математика; своевременно 
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прилагане на диференциран подход за преодоляване на пропуските и затруд-
ненията на учениците; подобряване ефективността на учебно-възпитател-
ната работа по математика в ДГ. От теоретична гледна точка изясняват 
проблемите за отношението между знания и умения; за равнището на аб-
страктното мислене у седемгодишните деца; за акцелерационните процеси; 
за сензитивността в развитието на седемгодишното дете и в крайна сметка 
конкретизират и допълват психологическата характеристика на българското 
седемгодишно дете.

След задълбочени и дългогодишни проучвания върху характера на 
учебно-възпитателната работа в последната група на детската градина и в 
първи клас, проф. А. Маджаров достига до следните изводи: тъй като детската 
градина не е задължително държавно учреждение, то в 1-ви клас учителят не 
може да разчита на някаква обща подготовка, т.е. на точно определен обем от 
знания, с точно определени качества. Съществуват различия в равнището на 
учебно-възпитателната работа в различните детски градини. Децата получа-
ват общи математически знания и умения, но училищното обучение не може 
да разчита изцяло на тях. Ето защо важен момент при изработването и прила-
гането на анкетната карта е да обхване най-важните страни на математиче-
ската подготовка на децата, да дава възможност не просто да се регистрират 
знанията и уменията, но да се разкрие и техния характер, а именно – докол-
коса съзнателни. При изработване на анкетната карта проф. А. Маджаров се 
ръководи от публикуваната от Н. Ф. Чекмарев, но я модифицира съобразно 
българските условия, целите и задачите на изследването. Включени са след-
ните показатели: 1. Право и обратно броене; 2. Броене на предмети; 3. Знания 
за цифрите и умения за записването им; 4. Сравняване на числа; 5. Умения за 
записване на числа с цифри; 6. Аритметични задачи; 7. Геометрични фигури; 
8. Понятия „повече“, „по-малко“, „горе“, „долу“, „напред“, „назад“ и др.

Резултатите от изследването показват, че децата постъпват в училище 
с добра основа за успешно формиране на количествени и пространствени 
представи и понятия. Социалните и културните условия, сред които са израс-
нали, са оказали известно влияние върху тяхното умствено развитие, но на-
личието на организирано и целенасочено обучение в ДГ значително намалява 
това влияние. Наред с това има и деца с различна предварителна езикова и 
математическа подготовка. Това налага диференциране и индивидуализира-
не в обучението, особено в 1-ви клас.

С постъпването в училище децата започват да се обучават по учебна 
програма, която предвижда всичко да започне от самото начало. Практиката 
показва, че в много случаи учителите не проявяват интерес към знанията и 
уменията на децата и работят по един и същ начин с всички ученици, незави-
симо от достиженията в тяхното развитие и подготовка. 

Проучването на знанията и развитието на децата става все по-наложи-
телно в наши дни, когато предучилищното обучение е задължително за трета 
и четвърта подготвителна група. Регистрираните в началото знания и умения 
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трябва да се вземат под внимание както при общата работа с класа, така и при 
работата с отделните деца, като се отчита не само изоставането, но и всяко 
напредване – необходимо е с всяко дете да се подхожда конкретно.
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ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРОБЛЕМА  
ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ПИСМЕНИЯ ЕЗИК

Калинка С. Иванова 

ТHEORETICAL BASIS OF THE PROBLEM  
OF VIOLATIONS OF THE WRITTEN LANGUAGE

Kalinka S. Ivanova

ABSTRACT: Written language is one of the greatest inventions of human civi-
lization and is the result of an extended process of evolution. It is closely related 
to spoken language and can be defined as a superstructure in which vocal coded 
language characters are transformed into graphic codes. For the occurrence of 
the act of writing requires complex coordination of sensory and motor processes 
and sufficient level of concentration and distribution of attention. Violations in 
phonological structure and graphomotor operations are one of the most impor-
tant components that underlie the violations of the written word. The study of 
violations of reading and writing in children starts at the end of the last century 
and coincides with the expansion of the education system in the developed coun-
tries of Europe and access to a wider range of the population. At the heart of the 
matter lies the medical theoretical model emerged in the second half of the XIX 
century in connection with the study and description of the acquired language 
pathology.
In the early XX century the violations of reading and writing become an object 
of study except medicine, but also in pedagogy, psychology, sociology and others. 
Going beyond the medical model scientific discussions on the issue moved from 
the old continent to growing apace science in the US. Violations of reading and 
writing in children always lead to difficulties in acquiring school skills therefore 
remain subject to the study of contemporary educators, speech therapists, psy-
chologists and others.
KEYWORDS: graphomotor operations, writing and reading in children.

Писмената реч е едно от великите изобретения на човешката цивили-
зация и е резултат от продължителен еволюциoнен процес. Нуждата от въз-
можност за съхранение и предаване на натрупалата се през поколенията раз-
нородна информация се е проявила като резултат от хилядолетното развитие 
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на човешкия мозък в биологичен и функционален аспект. В чисто еволюцио-
нен план появата и не се ограничава само до съхранение, преработка и преда-
ване на информацията, но и при формирането и развитието на абстрактното 
мислене на човека.

Писмената реч е тясно свързана с говоримия език и може да се опреде-
ли като негова надстройка, в която вокално кодираните езикови символи се 
трансформират в графични кодове.

В писмената реч са включени два компонента или две форми, определя-
ни още и като основни процеси на писмения език – четене и писане (1). Сама 
по себе си тя може да се разглежда като система, в която се използват основно 
четири знака (печатни- главни и малки и ръкописни – главни и малки), които 
често се различават значително един от друг графично, но същевременно при 
използването си са обединени в определени рамки от правила. Следователно 
процесът на писане може да се определи като транскодиране с възможност за 
преминаване от една символна система към друга, като смисълът на предаде-
ната и приета информация не се променя.

Писането като вид дейност включва три вида операции: 
а) обозначаване със символи на речевите звуци, т.е. фонемите; 
б) моделиране на звуковата структура на думата с помощта на графич-

ните символи; 
в) графомоторни операции.
Обозначаването със символи или символизацията е възможна само 

при условие, че у детето са формирани умения то да симулира символни игри 
и творчески дейности.

Моделирането на звуковата структура на думата с помощта на графич-
ните символи се осъществява на два етапа. През първия се осъществявя фо-
нологично изграждане на звуковата страна на думата и се установява после-
дователността на фонемите, от които тя е съставена. През втория се изработва 
пространствено-времевата модификация и последователността на буквите. 

Нарушенията във фонологичното структуриране според много изсле-
дователи е в основата на механизма при възникване на нарушения на писме-
ната реч.

За възникване на акта на писане се изисква сложна координация на 
сензорните и моторните процеси и достатъчно ниво на концентрация и раз-
пределение на вниманието. Анализирайки описаните механизми, може да се 
направи извод, че в процеса на прекодиране на звуците в графеми, фонетич-
ният анализ върви успоредно с графомоторните операции и нарушаването, 
на който и да е от механизмите, води до нарушения на писането.

Изучаването на нарушенията на четенето и писането при децата започ-
ва в края на миналия век и съвпада с разширяване на системата на образо-
вание в развитите страни на Европа и достъпа до него на по-широк кръг от 
населението. В основата на проблема стои медицинският теоретичен модел, 
възникнал във втората половина на XIX век, във връзка с изучаването и оп-
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исанието на придобитата езикова патология при възрастни пациенти с ло-
кални мозъчни поражения. Проблемът за „неуспяващите“ или „трудно обу-
чаеми“ ученици съпътства педагогическата практика, но научният интерес 
към този тип деца датира от по-ново време (2). Първоначално, той е насочен 
само към изучаването на децата с умствена изостаналост, но впоследствие 
към края на XIX и началото на XX век започват да се появяват научни пуб-
ликации, които описват случаи на деца със съхранен интелект, но с различни 
затруднения в четенето и писането. 

Този период в чисто исторически план се характеризира с бурното раз-
витие на медицината, анатомията и физиологията и с редица важни откри-
тия в тези области, като се започва по-целенасочено изучаване на мозъчните 
функции и резултатите от различините увреждания върху тях. Съвсем логич-
но в началото се акцентира върху локализацията на мозъчната увреда и какво 
нарушение на функциите предизвиква тази увреда.

Сред най-ранните изследователи на проблема на нарушенията на пис-
мения език през 1809 г. са Gall и Spurzheim, които описвайки своята теория, 
приемат, че повърхностните гънки на мозъчната кора могат да се определят 
като „дискретни церебрални органи“.

През 1825 г. Lordat, а през 1876 г. и Schmitt публикуват описание на 
собственото си нарушение на четенето, вследствие на мозъчна увреда. Френ-
ският лекар патоанатом Paul Pierre Broca през 1861 г публикува съобщение, 
в което описва състоянието на пациент със специфични нарушения на ези-
ковите способности. Той излага теорията си, в която се твърди, че съществу-
ва строга взаимовръзка между коровите зони на мозъка и функционалната 
предназначеност на висшите корови функции (ВКФ). Broca застава начело на 
движението за локализация на ВКФ, което лансира тезата, че всички моторни 
и сензорни ВКФ са локализирани в точно определени корови структури на 
мозъка.

През 60-те години на на XIX век H. Jackson изгражда нова концепция 
за неврологична организация на функциите, но тази негова теория не намира 
подръжници сред научната общност.

През 1856 г. Piere Marie описва „дисграфията“, като обяснява този фено-
мен с нарушената координация в графичното представяне на идеите, а Benedict 
през 1865 г. описва случай на “аграфия“, но го свързва с откритата от него афа-
зия. В научната литература той пръв създава и използва този термин (3).

Karl Wernicke през 1874 г. също прави публикация, в която подкрепя 
тезата на Broca за локализиране на ВКФ в доминантната лявата хемисфера. В 
този период много учени започват проучвания на този въпрос, като постепе-
но се оформя схващането за „доминатност“ на лявата хемисфера. В резултат 
на тези изследвания логично се достига до теорията за мозъчната функцио-
нална асиметричност. През1877 г. Kussmaul   прави първата публикация, в 
която съобщава за пациенти с мозъчни лезии, които водят до нарушения в 
писмената форма на езика (4). Той поставя началото в научните изследвания 

Теоретични основи на проблема за нарушенията на писмения език



470
на нарушенията на четенето и писането при деца и въвежда понятията ди-
слексия и дисграфия, като ги обособява като различни нозологични единици 
и прави първите описания на етиологичните и симптомологични комплекси 
на нарушенията. В същата година Berlin в своя публикация по проблема за 
първи път използва понятието “дислексия“ вместо лексикална слепота.

През 1890 г. Batteman в своя публикация говори за „изгубен спомен“ за 
значението на графичните знаци, а през 1891 г. J. Dejerine изказва хипотезата 
за голямото значение на левия girus angularis за транслирането на оптичните 
образи на буквите (5).

Разглеждайки въпроса за зрителното възприятие (визуална перцеп-
ция), шотландският офталмолог J. Hinshelwood през 1895 г. въвежда термина 
„словесна слепота“. Според него тя е следствие от дефекти на визуалната па-
мет, а това всъщност е трудност при четене у деца с нормален интелект.

Morgan през 1896 г. и J. Kerr през1897 г описват случаи на деца със за-
труднения в овладяване на четенето и писането, като независимо един от 
друг достигат до аналогични заключения. Те смятат, че тези затруднения са 
свързани с нарушения на зрителната памет и ги свързват с недостатъчното 
развитие на лява хемисфера.

В началото на XX век нарушенията на четенето и писането стават обект 
на изучаване освен на медицинската наука, но и на педагогиката, психология-
та, социологията и др. Излизайки от рамките на медицинския модел, научни-
те дискусии по проблема се преместват от стария континент към развиваща-
та се с бързи темпове наука в САЩ. 

Американският невролог Оrton през 1925 г. въвежда понятието „еволю-
ционна дислексия“(6). Той стига да заключението, че основните затруднения 
при децата, за разлика от тези при възрастните, са свързани с преобразуване 
на фонемите в графеми и използването им в система от правила.

Друг учен, работещ в същия период и заемащ важно място в изучава-
нето на писмената реч, е Л. Виготски. Той излага и поддържа теорията, че 
писмената форма на речта представлява символизъм от втора степен, поради 
факта, че чрез графичните знаци се отразяват реални предмети и отношения 
(7). Лурия, като представител на руската школа, определя четенето като спе-
цифична форма на имресивната реч, а писането като специфична форма на 
експресивната, като писането във всичките му форми започва винаги с опре-
делен замисъл и преминава през етапите на условно подражателно записване 
и реално писане със символи и знаци.

През 1960 г. Silver and Hagin предлагат някои диагностични критерии, 
като ги обединяват в термина „specific language disability“. В същия период 
Critchey въвежда сред научните среди, занимаващи се с проблема, термина „ди-
слексия на развитието“. Самият той е привърженик на теорията за генетичния 
произход на дислексията и я приема като резултат от церебрална незрялост.

Нарушенията на писмения език са едни от най-разпространените и 
най-интензивно изучавани нарушения на комуникацията през ХХ и начало-
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то на ХХI век. Разглеждайки ги в еволюционен аспект, те се разграничават в 
ясно изразени отделни форми. Вродените и рано придобити нарушения при 
формирането на писмения език в голямата част от научния свят са известни с 
термина „дислексия на развитието“(4). Придобитите нарушения на четенето 
и писането са известни като алексии и аграфии. 

Проблемът за възникването, класификацирането и терминологията на 
нарушенията на писмения език е особено актуален и в настоящия момент. С 
напредването на невронауките и използването на различни образни и диаг-
ностични методи се дава все повече информация относно различните причи-
ни, водещи до този тип езикова патология. От гледна точка на съвременната 
логопедия все още няма категорични критерии за приетата и използвана тер-
минология, но е факт, че наличието този тип патология е важна за социално-
то функциониране на децата в училищната среда. 
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ДИАГНОСТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАФИЧНИ 
ДЕЙНОСТИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРИТЕРИАЛНО-

ОРИЕНТИРАНИ ТЕСТОВЕ (ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ)

Керанка Г. Велчева

DIAGNOSIS OF TRAINING ACTIVITIES THROUGH 
GRAPHIC USE OF CRITERION-REFERENCED TEST 
(PRESENTATION OF THE RESULTS OF THE STUDY)

Keranka G. Velcheva

ABSTRACT: Criterion-referenced tests determine the level of criterion assess-
ment according to an objective standard with respect to unit content, specific 
skills. In this type of testing, a subject to an investigation is the relationship be-
tween the components of mental development, specifically the establishment of 
one or other educational content.
KEYWORDS: criterion-referenced tests, objective standard

Изследването е финансирано по проект № РД–08-131/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Проблемът за педагогическата диагностика на резултатите от учеб-
но-възпитателната работа е проблем, на който науката и практиката търсят 
съвременно решение. Вниманието се насочва към откриване на подходящи 
форми, методи и средства за все по-обективно регистриране на тези резул-
тати, анализ на тяхното качество и изводи за постигнатата адекватност с по-
ставените цели.

Редица автори [1,4,5] проучват и задълбочено анализират краткото ис-
торическо развитие на педагогическата диагностика като научно направление.

От анализите на различни исторически периоди се прави изводът, че пе-
дагогическата диагностика на резултатите от обучението е най-добре развита 
главно във връзка със създаването и използването на дидактически текстове 
и други методи и средства за установяване на резултатите от обучението[20]. 
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Съществуват различни определения и обяснения на понятията тест и 

дидактически тест.
Понятието тест се употребява в широк и тесен смисъл. В широк смисъл 

под тест се разбира най-разнообразни писмени контролни работи, различни 
форми на устно изпитване, провеждани от учителя за проверка на знанията 
на учениците [1].

Тестовете представляват особена форма за контрол на знания, умения 
и навици.

Дидактическият тест се използва за установяване не само на знания, 
но и на практически умения [5,6], т.е. той е съвременна форма за контрол на 
знания, умения и навици.

Различните автори предлагат различни класификации на тестовете, 
като използват различни показатели:

Най-общо тестовете се делят на два вида [5].
– вербални – текстуална задача с проверка на знания по дадена тема;
– конструктивни – задача за попълване на липсващи части.
Други автори [5] разделят тестовете на два основни типа от друга по-

зиция:
– избирателни – алтернативи с избор на множество отговори, скръсто-

сан избор на идентификация, с допълване;
– със свободно конструирани отговори.
Още в самото начало на дейността по прилагане на съществуващите 

тестове при оценката на образованието се стига до убеждението, че същест-
вуващите тестове не са подходящи за целите на оценъчното измерване главно 
поради това, че информацията,която те дават за индивидуалните различия 
в усвояването на определено учебно съдържание, не е достатъчна за оценка 
на достигнатите от учениците образователни и възпитателни цели. Възник-
ва необходимостта от нова парадигма на измерването, наречена „критери-
ално-ориентирано измерване“, съответно и свързаните с него критериални 
тестове. В литературата на немски език този тип тестове се наричат „тестове, 
ориентирани към целта на ученето“. Използва се и наименованието „крите-
риален тест“. На руски език се употребява съкращението КОРТ – критериа-
льно-ориентированыетесты.

Основната характеристика на критериалните тестове се състои в това, 
че чрез тях се измерват и оценяват постиженията на учениците според изис-
кванията на целите и задачите на учебно-възпитателната работа, формулира-
ни в държавни или други документи със задължителен характер.

В страни с централизирана образователна система това са учебните 
планове и програми, където са определени общите и конкретните цели и за-
дачи, които трябва да бъдат постигнати.

Трябва да се каже, че критериално-ориентираните тестове възникват 
и се развиват като естествено продължение на класическите, нормативните 
тестове.

Диагностика на обучението по графични дейности чрез използване на ...
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Терминът критериално-ориентирано измерване според Г.Бижков се въ-

вежда за първи път от Р.Глейзер през 1963 г.
Авторът предлага нов подход в измерването и тестирането, чиято същ-

ност се състои в установяване, а това ще рече измерване и диагностика, пос-
тигането на целите и задачите, които са поставени пред обучението.

Критериално-ориентираните тестове определят равнището на кри-
териално-тестирания съобразно обективен еталон. Чрез тях се проверяват: 
единица учебно съдържание, специфични умения. При този вид тестове под-
лежи на изследване и връзката между компонентите на умственото развитие, 
специфично за установяването на едно или друго учебно съдържание.

Характеризирайки критериалните тестове, Г. Бижков приема катокри-
терии за анализ на теста общоприетите изисквания към дидактическите те-
стове – валидност, надеждност и обективност[5].

Според него валидността на критериалния тест показва степента, в 
която той измерва това, за което е предназначен [5]. Валидността я разглежда 
като:съдържателна, критериална и конструктивна.

Съдържателната валидност се определя от това доколко съдържание-
то на теста съответства на съдържанието на измерваната област.

Критериалната валидност характеризира съответствието с определе-
на цел на учебно-възпитателната работа.

Конструктивната валидност е насочена към факторите, на които се 
дължат определени постижения на ученика, характеризираща неговата инте-
лигентност, надеждност т.н.

Надеждността на критериалния тест също показва надеждността на 
измерването, но пресмятането на надеждността и интерпретацията на резул-
татите значително се различават от същите при нормативните тестове [2].

Обективността на теста характеризира степента, до която се измерват 
чрез него определени „конструкти“, независимо от очакванията на автора на 
теста. Разграничават се обективност на: провеждането на теста, на оценката и 
на интерпретацията на тестовите резултати.

Понятието валидност /адекватност/ означава точно съответствие на 
поставената задача на смисъла и съдържанието на разкривания признак.

Надеждността се изразява в осигуряване на устойчивост на последо-
вателни резултати при тестиране на един и същи ученик. Надеждността на 
един тест се определя чрез многократните му проби.

Целта на дидактическия тест зависи главно от общата цел на обучение-
то по предмета, от дидактическата цел на урока. Спазват се още следните из-
исквания:

➢ обемът на теста да е оптимален;
➢ дидактическият тест да не се съсредоточава върху голям бройзначи-

телни потребности, а главно върху усвоените общизакономерности, 
основни принципи и начини на работа,приложение на знания;

➢ обемът на проверяваното чрез дидактически тест за учебносъдържа-
ние зависи до голяма степен от характера на контрола;
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➢ обемът на теста зависи и от колектив, който има за задача дасъздаде и 

стандартизира дидактическия тест[6].
Целта на представеното изследване е диагностиката на степента на 

формиране на техническото мислене на учениците като резултат от обуче-
нието по графични дейности восновното училище.

За реализиране на целите наизследванетоса изпълнени следните задачи:
1. Проучване и анализиране на литературни източници във връзка с 

формирането на техническото мислене.
2. Проучване на литературни източници във връзка с понятийния ана-

лиз и педагогическата диагностика, съставяне и приложение на дидактически 
и по-конкретно на критериално-ориентирани тестове;

3. Разработване на идеи за понятиен анализ на учебното съдържание по 
графични дейности– организационни, съдържателни и методически аспекти;

4. Разработване на методика и инструментариум на изследването;
5. Организиране и провеждане на констатиращо проучване на състоя-

нието на контрола в обучението по графични дейности /личен опит, отноше-
ние на учениците към начина на контрол – анкета/;

6. Анализ на резултатите от констатиращото проучване с конкретни 
данни;

7. Организация и опитно провеждане на диагностикатана резултатите 
от учебно-възпитателната работа по графични дейности чрез използване на 
разработена система от тестове;

8. Обобщаване и анализ на резултатите.
За опитната работа може да се приеме следната хипотеза: Ако в учебно-

възпитателния процес по графични дейности системно се прилагат тестове за 
диагностика за формиране и развитие на техническото мислене, тогава може 
да се допусне, че оценяването на резултатите от обучението ще бъде по-обек-
тивно и по-прецизно.

Предмет на изследването са усвоените графични знания и умения за 
формиране на техническо мислене у учениците. 

Обект на изследване е процесът на формиране на техническо мислене 
и диагностика на резултатите от учебно-възпитателната работа по графични 
дейности, с прилагане на критериално-ориентирани тестове. 

В изследването са обхванати ученици от VIII клас от три училища в гр. 
Шумен. Общият им брой е 60.

Изследването е с продължителност един учебен срок, т.е. един курс на 
обучение по графични дейности за VIII клас.

Опитната работа включва три етапа:
1. Подготвителен, обхващащ избор и обосновка на темата, анализ на 

литературни източници, организация.
2. Етап на провеждане на експериментално изследване, в който после-

дователно са направени: констатиращо проучване, проучване в хода на обу-
чение и в края на опитната работа.
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3. В заключителния етап са представени, обработени и анализирани по-

лучените резултати.
Като основен метод в опитната работа е използван писменият кон-

трол чрез критериално-ориентирани тестове. За оценяване на резултатите от 
всеки тест са разработени таблици на система "критерии – показатели – из-
мервателна скала". Съпътстващи са наблюдението, беседата, анкетирането. В 
изследването са използвани апробирани критериално-ориентирани тестове. 
Изпробването е извършено върху извадка от шест групи ученици.

Ефективността им се обуславя от различни изисквания, които е необ-
ходимо да се познават и спазват:

– да дават информация за фактически знания, специални умения, навици;
– да се осигурява висока степен на надеждност на информацията;
– да се получава оперативна информация с оптимална честота, чието 

използване ще спомогне за своевременно регулиране на педагогиче-
ския процес;

– поставените задачи да включват сложни и актуални въпроси, които 
са основа за по-нататъшно успешно протичане на учебно-възпита-
телния процес.

Диагностиращите контролни работи са необходими още в началото на 
опитната работа, за да се установи равнището на знанията, уменията и на-
виците. Използването им в хода на тази дейност спомага да се проследява 
изменението в степента и качеството на обучаемост.

В края на опитната работа контролните работи дават информация за 
достигнатото равнище.

В педагогическата практика могат да се използват различни видове ди-
агностиращи работи:

– според целта – комплексни и частични;
– според времето на провеждане – годишни, срочни;
– според съдържанието – върху: нов материал, по-рано усвоен матери-

ал, нови с прилагане на стари знания
– според формата на организация — писмени/контролни и текущи/;
– според разположение на задачите – работи с повишаване сложността 

на задачите, с намаление на сложността, с разнообразно редуване на 
задачите по сложност.

Анализирани са основните психометрични характеристики на тесто-
вите задачи:

– трудност на задачата, показател за трудност Р ∈[5%;95%];
– дискримативна сила – D > 0,40;
– ефективност на дистракторите – D < – 0,20.
Анализирана е характеристиката – надеждност на тестовете (интерпре-

тация стабилност), коефициент на надеждност RcR- 0,85.
Определена е и критериалната валидност (валидност на решението) на 

тестовете. Коефициент на съгласуваност – Va.

Керанка Г. Велчева
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При разработване на задачите и при структурирането на тестовете, с 

които ще се диагностират резултатите от учебно-възпитателната работа, се 
спазва следната схема.

Схема 1

Чрез тестовете ще се контролират както индивидуални, така и групови 
резултати от учебно-възпитателната работа.

Разработените въпроси, задачи и тестове са насочени към следните 
равнища на постижения на учениците:

Първо равнище  – знание  – равнище на постиженията на учениците 
в обучението по техническо чертане, което се свързва с такива ситуации, в 
които се изисква разпознаване или припомняне на технически, технологични 
факти, връзки, зависимости.

Второ равнище – разбиране – на този етап в изследването се изискват: 
преход (чрез илюстриране на понятия с конкретни примери между словесен 
и графичен израз на техническа информация) и интерпретация (преконстру-
иране, преструктуриране).

Трето равнище – приложението – особено важно равнище, което пред-
полага наличие на: добро равнище на знанието и разбирането, умение за че-
тене на техническа задача и усвояване на основните ѝ характеристики, фор-
мулиране на разсъждение при решаване на задача.

Четвърто равнище – анализ – много високо равнище на постигнатите 
резултати от обучението. Включва анализ на елементи и определяне на връз-
ките между тях.

Разработени са въпроси и задачи от следните видове:
– въпроси и задачи с ограничена свобода на отговора (полуоткрити): 

полуоткрити задачи със свободен, обикновен отговор; полуоткрити 
задачи със самостоятелно конструиране на отговора.

– въпроси и задачи със свободен отговор (открити)
– въпроси и задачи със структуриран отговор (закрити): с алтернатив-

ни отговори, за корекция, за преобразуване.

Диагностика на обучението по графични дейности чрез използване на ...
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Критериите за анализ и оценка се отнасят до основните проблеми на 

учебните задачи по техническо чертане.
Пример, чрез който се илюстрира съвкупността от извършените дей-

ности за всеки тест: 
Дейност I. Цел и задачи на графическата подготовка на учениците по 

тема "Правоъгълно проектиране".
Цел: 
1. Усвояване на основния метод за изобразяване в техническите чертежи.
2. Актуализиране на известните от технологичното обучение понятия 

за изобразяване, на знанията за трите измерения в пространството, обвърз-
ване с новите понятия за правоъгълно проектиране и привеждането им в 
система.

3. Усвояване начални умения за правоъгълно проектиране.
4. Развитие на графичната подготовка на учениците  – техническите 

знания и умения за изобразяване се осмислят теоретично чрез усвояване на 
основния метод – правоъгълно проектиране.

Задачи:
1. Да се усвоят основните понятия и термини, свързани с основния ме-

тод за изобразяване в техническите чертежи.
2. Да се развива умението за решаване на графически задачи.
3. Да се развива умението за анализ на пространствена форма.
4. Да се обогатява запасът от представи за различни пространствени
форми. 
Дейност II. Формулиране на задачата.
Допълнете пропуснатите контурни линии на главния изглед и изгледа 

отгоре. Начертайте изгледа отляво. 
Дейност III. Формулиране на целта на задачата:
Да се установи степента на усвоеност на знанията за правоъгълно про-

ектиране.
Дейност IV. Определяне критерии, показатели и измервателна скала за 

оценяване постиженията на учениците.

Керанка Г. Велчева
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Критерии Показатели Измервателна скала
Степен Бр.точки

Степен на
усвоеност на
знанията за
правоъгълно
проектиране

Правилно допълнени контурни линии на 
главния изглед иизгледа отгоре. Правилно 
начертан изглед отляво.

Вярно допълнени контурни линии на изгле-
дите отпред иотгоре. Допуснати незначител-
ни грешки в изглед отляво.

Вярно допълнени контурни линии. Неначер-
тан изглед
отляво или грешно начертан.

Неправилно допълнени линии и неправилен 
или неначертан изглед от ляво.

Висока

Средна

Ниска

Неусво-
ено

3

2

1

0

Дейност V. Разработване еталон на верния отговор.

Анализът им показва, че най-близо една до друга лежат кривите, от-
говарящи съответно на групите А1 и А2, Б1 и Б2 са процентилните криви на 
групи с приблизително еднакво входно равнище на знанията, уменията и на-
виците.

Групите на В1 и В2 са с по-ниско входно равнище, а А1 и А2, Б1 и Б2 са със 
значително по-високо такова. 

Диагностика на обучението по графични дейности чрез използване на ...
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Налага се изводът, че във формиращия експеримент трябва да участват 

групите А1 и А2, Б1 и Б2.
Съотношението между установените входни нива графически е изра-

зено чрез кръгова диаграма. От нея се вижда, че най-голям е процентът на 
учениците със средно ниво на знанията, уменията и навиците (42%), следват 
ниско ниво (27%), високо (21%) и най-ниско (10%).

B 8
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Диаграма на процентилните криви на формиращия експеримент

След всеки проведен тест е търсена връзка между получените резулта-
ти от теста и мнението на учениците с помощта на анкета

Анализът на резултатите от анкетата сочи, че в началото учениците 
предпочитат устното изпитване. Този факт може да се обясни с учениковата 
психика – считат, че при устно изпитване могат да получат допълнителна по-
мощ при даване на отговорите.

По-късно предпочитанията се насочват към писмения контрол (броят 
на тези ученици нараства почти двойно, а предпочитащите устното изпитва-
не – двойно намалява).

Процентът на предпочитащите комбинираното изпитване е почти по-
стоянен.

Наблюдението над тези ученици показва, че те не могат да разчитат из-
цяло на собствените си възможности и при зададена самостоятелна работа 
търсят помощ от учителя.

Анализът на резултатите от втория въпрос в анкетата говори за затруд-
ненията, които учениците са срещнали при решаване на въпросите и зада-
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чите от тестовете. По-трудни са оказват за тях задачите, изискващи връзка 
между усвоените вече знания и практическото им приложение.

Тези факти дават основание да се предположи, че този начин на кон-
трол (чрез тестове) все повече ще се приема от участниците в експеримента.

Анализът на резултатите от третия въпрос подсказва, че трудните за-
дачи представляват по-голям интерес за учениците. Изключение прави само 
резултатът от тест №2, което определя тенденцията към активизиране на ми-
слене на учениците.

Участниците в експеримента поясняват, че с тестове са изпитвани 
единствено пои биология, но с критериално-ориентирани тестове не са оце-
нявани. Поради това положителните им отговори са нула.

Приемат този начин на контрол по-обективен (59,4%) и смятат, че така 
могат по-добре да демонстрират своите знания (32,3%).

Около 8% предпочитат тестовото изпитване поради факта, че работят 
самостоятелно, без да са обезпокоявани за това, че могат да мислят по-пъл-
ноценно и т.н.

Голям брой ученици (55%) нямат препоръки във връзка с начина на из-
вършената проверка и оценка на знанията, уменията и навиците. Навярно 
този голям процент се дължи на факта, че все още за експериментираните 
това е нов метод на проверка.

Не малък е броят (36%) на тези, които искат удължаване на времето 
за самостоятелна работа, което може да се изтълкува по два начина: или че 
обемът на задачите е завишен, или че възможностите им за изпълнение на 
графични задачи са ограничени.

Около 9% от учениците имат желание с помощта на критерии сами да се 
оценяват, независимо от учителя, т.е. има стремеж за самооценяване.

От последния въпрос на анкетата става ясно, че избраният начин за 
проверка се приема до голяма степен като удаченза техническото чертане 
(62%).

Сравнително малка част (17%) желаят устното изпитване. От наблюде-
нието е ясно, че това са предимно трудно справящи се със задачите ученици.

Неуверените напълно в своите сили (21%) желаят оценяването на зна-
нията, уменията и навиците им да става не само с тестове, но и да бъдат из-
питани устно.

След извършената опитна работа, изследване и анализ на резултатите, 
могат да се направят следните изводи:

При системно прилагане на критериално-ориентирани тестове за диаг-
ностика на резултатите от учебно-възпитателната работа по техническо чер-
тане оценката става по-обективна, а резултатите се установяват по-пълно и 
по-задълбочено.

Диагностика на обучението по графични дейности чрез използване на ...
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ГРАФИЧНАТА ПОДГОТОВКА – ПРЕДПОСТАВКА  
ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ  

НА УЧЕНИЦИТЕ В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
Керанка Г. Велчева

GRAPHIC PREPARATION – A PREREQUISITE  
FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL THINKING 

OF STUDENTS IN ELEMENTARY SCHOOL
Keranka G. Velcheva

ABSTRACT: For the disclosing role of graphical preparation in the development 
of technical thinking, it is necessary to know its features. This feature includes 
the characteristics, structure and functional determination of technical thinking. 
The features of technical thinking: 1. Theoretical and practical character. 2. Close 
interaction between concepts and images (present). 3. Operational nature.
KEYWORDS: graphic training, technical thinking.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-131/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Мисленето е най-висшият познавателен психически процес. То е обоб-
щено и опосредствано субективно отражение на света, на обективни връзки, 
свойства, отношения, недостъпни за непосредствено възприемане [6]. Благо-
дарение на него човек има възможност: 

– да прониква в същността на изучаваните предмети и явления, да ус-
воява закони и закономерности, принципи и правила, начини и нор-
ми на живот;

– да действа целенасочено, планомерно и да осъществява свои лично-
стни и социални програми;

– чрез изпреварващото си отражение да предвижда с една или друга 
точност хода на процесите и събитията, да разкрива тенденции на 
развитие и бъдещо поведение;
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– да бъде субект на конструктивна, съзидателно преобразуваща, твор-

ческа дейност и самодейност;
– съзнателно, разумно да ръководи и управлява, насочва, контролира, 

коригира, стимулира собственото си индивидуално и социално поведение, 
което означава регулираща функция на мисленето [5, 6].

Съществуват различни критерии за определяне на видовете мислене. В 
зависимост от това дали възниква при непосредствено възприемане на даден 
обект и в процеса на предметно-манипулативно действие с него или при об-
работката на сетивни данни, провеждането им под логически категории и в 
процеса на вътрешна, чисто психическа дейност, мисленето бива конкретно 
и абстрактно [6].

Според типа решавани задачи и произтичащите от това структурни и 
динамични особености мисленето се дели най-общо на теоретическо позна-
ние на закони, правила, принципи и практическо мислене, подготвящо за фи-
зическо преобразуване на действителността – постановка на цел, съставяне 
план, проект, схема. Важни особености на практическото мислене, посочени 
от О. К. Тихомиров, са разгръщането му при голям недостиг на време, твърде 
ограничените възможности за проверка на хипотези и това, че понякога е по-
сложно от теоретическото [5, 6, 10, 11]. 

Въз основа на характера на обобщенията – житейски, ситуативни об-
общения или научни понятия – се разграничават емпирично и теоретическо 
мислене [5, 6]. 

На базата на трите признака: времеви (скорост и продължителност на 
протичане на процеса), структурен (разчленяване на етапи) и равнище на 
протичане (осъзнатост или неосъзнатост) се диференцират: интуитивно и 
аналитично, логическо мислене. Първото се характеризира с бързина на про-
тичане, липса на ясно изразени етапи и минимална степен на осъзнатост, а 
второто е разгърнато във времето, с ясно изразени етапи и в значителна сте-
пен представено в съзнанието на мислещия субект.

Съгласно степента на новост на получавания в процеса на мисловна 
дейност продукт по отношение на знанията за обекта се различават продук-
тивно и репродуктивно мислене.

Освен тези чифтни класификации на мисленето, в психологията има 
систематизация на три негови основни вида, третирани от О. К. Тихомиров 
като „последователни степени на онтогенетичното развитие“ и етапи във фи-
логенезиса: „нагледно-действено“ мислене, при което дадена задача се решава 
с реално преобразуване на ситуацията чрез наблюдаван двигателен акт; „на-
гледно-образно „мислене, при което субектът си представя ситуации и измене-
ния в тях, постига се пресъздаване на многообразието от различни фактиче-
ски характеристики на предметите и явленията и се установяват непривични, 
„невероятни“ съчетания на предмети и техни свойства; словесно-логическо – 
мислене чрез разсъждаване, характеризиращо се с използване на понятия, 
на логически конструкции, които функционират чрез речта. Разновидности 
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на последното са абстрактното или „понятийно“ – обобщено мислене с по-
нятия и теоретическото като висша степен на развитие на мисленето в учи-
лищна възраст – обобщено диалектическо мислене, насочено към обясняване 
явленията, опознаване на най-общите и отвлечени закономерности, което от-
крива възможност за предвиждане [5, 6, 10].

В психологията на обучението обикновено се подчертава значението на 
три типа мислене – конкретно, абстрактно и теоретично. Какъв тип мисле-
не се формира в определена педагогическа ситуация, зависи от действието на 
четири основни фактора: 

• характер на усвоявания от учениците материал;
• тип решавана задача;
• възраст и равнище на развитие на учащите се;
• начин, форма, система на обучение [6].
Развитието на психиката, на мисленето, разглеждано в тясна връзка с 

дейността на хората, дава основание да се предполага, че видът и характерът 
на тази дейност определят начина на мислене. Общите елементи за широк 
кръг от дейности, каквито са техническите, определят някои общи черти в 
поведението и начина на мислене на хората, които ги изпълняват. 

Научно-техническият прогрес все повече разширява и усложнява тех-
ническите задачи. Процесите на тяхното решаване се характеризират със 
задълбочаване и разширяване на умствените дейности; с по-тясно взаимо-
действие между интелектуалните и практическите компоненти в производ-
ствената дейност; с умението да се оперира с технически изображения, със 
символични означения и т.н. Решаването на съвременните технически зада-
чи изисква задълбочено техническо мислене. Решението на една съвременна 
техническа задача се приема като временно установено равновесие между 
противоречиви фактори. Същевременно това решение е многовариантно по-
ради сложния характер на задачата [2].

За разкриване ролята на графическата подготовка в развитието на тех-
ническото мислене е необходимо да се познава неговата характеристика (до-
колкото тя е изяснена в психологическата наука от Т. В. Кудрявцев, И. Яки-
манская, Б. Ф. Ломов и др.) [10]. Тази характеристика включва особеностите, 
структурата и функционалната определеност на техническото мислене.

Особености на техническото мислене: 
1. Теоретико-приложен характер.
2. Тясно взаимодействие между понятия и образи (представи).
3. Оперативен характер.
1. Теоретико-практическият характер на това мислене означава, че то 

включва не само мисловни операции, абстракции, но и необходимостта от 
практическото им пресъздаване и непосредствено боравене с реални обекти 
в хода на решението на определена техническа задача. Теоретико-прилож-
ният характер на техническото мислене се изразява в непрекъснатото взаи-
модействие на умствените и практическите действия. Всяко теоретично тех-
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ническо решение винаги се проверява в практиката. Това се отнася както за 
конструктивните, така и за технологичните задачи.

2. Ролята на пространствените представи се посочва като втора особе-
ност на техническото мислене, тъй като най-често обектите, с които се опери-
ра в техническата дейност са представени условно, схематично. Тясното вза-
имодействие между понятията и образите е също съществено и специфично 
за техническото мислене. Почти няма техническа задача, чието решаване да е 
възможно без осъществяването на връзката между понятията и техните об-
рази. Само с описанието на технически обекти, явления и процеси /дори тези 
описания да са максимално подробни и точни/ не е възможно да се осъщест-
ви и изрази мисловната дейност. За обектите са необходими скици, чертежи, 
кодирани символи, а за процесите и явленията -още схеми, диаграми и други 
изразни средства на техническия език /чертането/.

3. Като трета особеност на техническото мислене същите автори оп-
ределят оперативността му, което следва да се разбира и като връзка на това 
мислене с труда, с практиката и като необходимост решаването на някои тех-
нически задачи да се извършва в ограничени интервали от време. Дадената 
характеристика изхожда и се опира на известното в психологията разделяне 
на мисленето на теоретично и практическо. При това се преодолява разривът 
между тях, а се подчертава единството им. Това положение застъпват и разви-
ват С.Л.Рубинщейн, Б.М.Теплов, като отхвърлят схващането, че практическо-
то мислене е по-нисша степен на мислене от абстрактно-теоретичното и под-
чертават, че това са две равнозначни форми на мисленето. Тя е в съответствие 
със сложния характер на ситуациите в техническите науки, в производството 
и особено при тяхното взаимодействие. Проявява се в две направления: пър-
во, в решаването на техническите задачи в ограничени интервали от време и 
второ, в умението да се прилагат ефективно в различни условия необходими-
те и усвоените досега знания. 

Дългогодишните изследвания на Т.В.Кудрявцев, както и на дру-
ги психолози Т.Н.Боркова, Т.Н.Данюшевска, Д.И.Купов, И.В.Терешкина, 
З.А.Фарапонова, И.Якиманская и др., са дали възможност да се направи изво-
дът за трикомпонентната структура на техническото мислене, която включва: 
понятието, образа и практиката (фиг. 1).

Фиг.1. Структура на техническото мислене

Следователно, техническото мислене е понятийно-образно-практиче-
ско по своята структура и оперативно по характера на процеса. 
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Характеристиката на техническото мислене в структурно отношение 

може да бъде разширена, като се приведат някои съществени особености на 
функционалното проявление на мисленето при изпълнението на технически 
дейности. Основание за това дава анализът на техническите дейности, при 
които се откриват основните съществени черти, характеризиращи тези дей-
ности, произтичащите оттук изисквания към качествата на личността, които 
имат професионална значимост, установените в психологията основни по-
становки – общо за мисленето и по-специално за техническото мислене [10]. 
За формирането на технически начин на мислене, както и за неговото про-
явление, от съществено значение е функционалната му определеност. Тя се 
изразява в три направления: 

• функционално единство на компонентите; 
•  динамика на функционалното единство;
• схематизъм.
1. Функционално единство на компонентите му – понятия, образи, 

практически действия. 
Функционалното единство предполага при всички ситуации, когато се 

проявява техническо мислене, да са налице и трите компонента. Разглежда-
но в структурно отношение, това единство определя единната структура на 
мисленето, подчертава нейната цялостност. Функционалното единство озна-
чава проявление и на трите компоненти при изпълнението на техническите 
дейности –като правило. Различната степен на сложност на техническите за-
дачи – от изпълнителските до изобретателските, определя различни равнища 
на проявление на това единство. В някои частни случаи възможно е реше-
нието да включва явно, на преден план, два от тези компоненти, но третият 
винаги е предполага, съдържа се дискретно и се проявява на някои от след-
ващите етапи на решението. При това условията са такива, че е необходимо 
да се мисли със съответни темпове. А голяма динамика на техническото ми-
слене е възможна благодарение използването на символи и други средства на 
кодиран език /т.е. при схематичния начин на мислене и изразяване/. В това 
отношение графичната подготовка има водеща роля.

2. Динамиката на това единство е втората особеност от функционал-
ната характеристика на техническото мислене. Единството на трите компо-
нента – понятия, образи и практически действия е динамично, тъй като те се 
намират в непрекъснато взаимодействие и взаимообусловеност, постоянно 
се осъществява преминаването от един към друг, непрекъснат и равнопосо-
чен е преходът помежду им. Предпоставка за свободния преход между поня-
тия, образи и практически действия е достатъчно високата степен на разви-
тие и оперативност на всеки от тези компоненти и това гарантира успешна 
и плодотворна дейност в областта на техниката. Естествено, формирането и 
разгръщането на техническите понятия, на образите или на практическите 
действия ще се проявява неравномерно при различните индивиди и недоста-
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тъчното равнище на развитие на някои от тях ще изисква компенсация чрез 
по-високата степен на развитие на останалите. 

3. Схематизъм е третата функционална особеност на техническо-
то мислене. Най-общо мисленето е обобщено, опосредствено отражение 
на действителността. При техническото мислене е характерна не само опо-
средствеността на отражението на реалните обекти. Самите реални обекти и 
действия, понятия и образи могат да бъдат опосредствено представени в по-
голяма или по-малка степен условно, схематично да участват при решението 
на техническите задачи в процеса на производствено-техническата дейност 
на хората. Например използването на чертежи, схеми, на моделирането и дру-
ги. Това безспорно налага специфични, своеобразни изисквания към хората, 
изпълняващи тези дейности и бележи своеобразие в начина на мисленето им. 
Тази особеност на техническото мислене е твърде съществена и има тенден-
ция с развитието на техниката все по-широко да се проявява. Схематизмът 
при техническото мислене предполага още: мислене с възможния минимален 
брой понятия и образи; освобождаване от излишни подробности; умение да 
се оперира само с необходимите за конкретната техническа ситуация поня-
тия и образи, като се преодолява влиянието на други.

Изложеното до тук характеризира изключително сложната същност 
на техническото мислене. Очевидно и работата по неговото формиране и 
развитие е също сложен процес. В това отношение дейността на учителя 
по технологично обучение е необходимо да бъде насочена предимно в две 
направления: 

1. Съобразяване с психологическите особености на основните умстве-
ни и практически действия на учениците (наблюдения, измервания, сравне-
ния на величини, четене и възприемане на изображения, съставяне и изпъл-
нение на изображения и др.); 

2. Стремеж за максимално активизиране на мисловната дейност на уче-
ниците както в процеса на усвояването на графическите знания и умелия, 
така и в процеса на техния пренос при други условия сега или в друго време.

Техническото мислене се разделя на репродуктивно (възпроизвеж-
дащо) и продуктивно (творческо).

Репродуктивното се базира на последователни разсъждения и изводи, 
които се позовават обикновено на теоретични данни.

Механизмът на продуктивното техническо мислене все още не е на-
пълно изяснен. Характерно за него е изграждането на образи в динамика и 
прилагането на анализа и синтеза. При него освен "застиналите" статични об-
рази се изграждат технически образи, в които могат да се проследяват сложни 
връзки и взаимодействие между отделни възли и детайли. Творческото тех-
ническо мислене предполага и една по-голяма вариативност при изграждане 
на нови технически обекти.

За активното развитие на техническото творческо мислене се приема, 
че в интелекта трябва да се формират три групи свойства: 
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1. Особеностите за опериране с динамични образи. Способността за 

изграждане на образи на технически обекти в действие, в движение, както и 
на динамиката по отношение връзките му с други обекти.

2. Особеностите за опериране с технологични образи:
3. Третата група включва:
– качеството на ума, високо равнище на развитие на мисловната дейност;
– наличие на развито творческо въображение и умение за съчетаване 

на фантазията и мисленето при решаване на технически творчески 
задачи.

За оценката на продукта от творческото равнище на дейността се пред-
лагат различни критерии, които са достатъчно обобщени. Реализацията на 
продукта изисква интелектуална активност, която най-добре може да се оп-
редели като "творческо напрежение".

Полезността е съществена характеристика на получения резултат. Но-
вият продукт трябва да бъде полезен – трябва да представя технологическия 
напредък.

Изобретението трябва да е новото, което преодолява специални труд-
ности. Човешката реакция на такова изобретение се изразява типично в из-
ненадата:

– съществено е това, че изобретателят е извършил значително количество 
опити (експериментиране), преди да достигне до своето изобретение; 
равнището на изобретението се определя и от това доколко то е успеш-
но достижение в една област, която се характеризира с минали успехи;

– положителна оценка се дава, ако има данни, че други индивиди от съ-
ответния бранш са имали скептично отношение към възможността за 
успех, подобен на постигнатото изобретение;

– наличие на предишни несбъднати желания, които сега са задоволени 
поради създаването на новия продукт.

В зависимост от равнището на творческата активност и техническата 
подготовка на учениците техническото творческо мислене може да се постиг-
не при следните дейности: 

– решаване на творчески технически задачи и при изпълнение на ком-
плексни технологически задания;

– моделиране (копиране на технически обекти и технологически про-
цеси, съпроводено с тяхното опростяване и внасяне на количествени 
изменения);

– рационализаторското (усъвършенстване на технически обекти, тех-
нологии, организация на труда и трудови прийоми, повишаващи тях-
ната ефективност);

– изобретателство (създаване на технически обекти и технологии, от-
личаващи се със съществена новост и полезност) [1, 2, 7]. 

Творческата техническа дейност предполага формиране на умения за 
мислено изграждане на технически обекти (оформяне на техническа идея 
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или модел), графичното им представяне, конструктивното оформяне и пред-
метно реализирани. Особено интензивно тя протича при поставянето на 
творчески технически противоречия. Техническото мислене се развива мак-
симално, ако учениците преминават от вътрешния (мислен) план на дейст-
вие към външния, реализиран във вид на практически операции и действия с 
материални обекти на труда, т.е. реализират идеята в краен продукт. За да се 
постигне това е необходимо да се формират у учениците умения да осмислят 
потребността, да я превърнат в техническо задание (да го формулират сло-
весно, образно), да го представят графически и да осъществяват практиче-
ската дейност, необходимо и достатъчно за изработване на даденото изделие. 
Разбира се, това не може да се постигне изведнъж, а чрез решаване на задачи 
с нарастваща трудност и сложност. Например при конструкторските задачи 
учениците първоначално допълват липсващите размери и детайли в дадена 
конструкция, по-късно разработват определени възли и изделия по аналогия, 
за да се стигне до създаване на оригинални самостоятелни конструкции – мо-
дели на различни механизми, машини, електрически и електронни апарати, 
приспособления за механизация и автоматизация на някои технологични 
процеси и други. 

При такъв подход се създават условия за формиране и развитие на по-
требност и готовност за творчески труд, за постигане на основната цел при 
използване на творческите задачи и задания: постигане постепенен преход 
от репродуктивна (изпълнителска) дейност към евристична (творческа) дей-
ност на учениците.

Творческото израстване на всеки ученик може да се отчита на следните 
пет равнища: 

1. Изработване на изделие по предоставена документация с внасяне 
на частични изменения в чертежа, схемата, насочени към усъвършенстване 
формата на изделието или рационалното разположение на детайлите.

2. Изработване на изделие с доконструиране и самостоятелно внасяне 
на изменения в предоставената техническа документация или отделна схема.

3. Изработване на изделие с предварително оригинално конструктивно 
усъвършенстване и самостоятелно внасяне на изменения в технологичната 
документация или схемата.

4. Самостоятелна технологична разработка на оригинална конструк-
торска идея (предложена от учителя) и изработване на изделието.

5. Самостоятелно обновяване и формулиране на оригиналната кон-
структорска и рационализаторска идея, разработване на документацията и 
изработване на изделието.

Самостоятелното придобиване на нови знания по този начин е важна 
предпоставка за формирането на интереси и възможности за творчество у тях 
и има освен интелектуален и мотивационен аспект. Знанията се превръщат в 
мотиви за действие, когато удовлетворяват познавателните потребности на 
учениците, когато се постига по-високо равнище на осъзнаване на новото в 
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неговата връзка с вече известното и с практиката. Това налага необходимост-
та от разработването на система от творчески технически задачи, органи-
чески свързани със съдържанието на общообразователните, общотехниче-
ските и специалните предмети, технологичното и професионално обучение. 
Дейностите по решаването на техническите творчески задачи е творчески 
процес, ориентиран към разрешаването на възникнало противоречие между 
равнището на техниката и необходимостта от удовлетворяване на нови по-
требности или изисквания. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ  
НА ВНУШЕНИЕТО КАТО МЕТОД ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Красимир М. Марков

POSSIBILITIES FOR USING SUGGESTION  
AS AN EDUCATIONAL METHOD 

Krasimir M. Markov 

ABSTRACT: It discusses the essence and peculiarities of suggestion and its pos-
sibilities for using it as an educational method in the training of students.
KEYWORDS: suggestion, training, education.

Изследването е финансирано по проект № РД–08-138/ 08.02.2016 г. От 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

През 60-те и 70-те години на ХХ век българският професор Г. Лозанов 
разработи и успешно прилагаше при обучението на различни категории хора 
метода на сугестията. Впоследствие поради обективно наложени тогава при-
чини, той пренесе използването на метода зад граница и той се наложи много 
успешно в страни като САЩ и Канада. Обсъждайки проблема за внушението, 
трябва да кажем, че подобно на много други явления то първо е било видяно 
в живота, а след това експериментално изследвано и съзнателно използвано. 
В литературата има различни тълкувания на внушението. По един начин се 
разглежда внушението като един или друг вид представи, които след това се 
реализират по пътя на самовнушението в рамките на съзнанието. Този про-
цес протича в две фази:

1. Една идея, наложена от внушаващия на лицето, което приема инфор-
мацията.

2. Трансформация на тази идея у самото приемащо лице и реализиране 
на сугестията вече по механизмите на автосугестията.

Друг подход, разглеждайки внушението в широк смисъл, го предста-
вя като насилване на волята и потискане на критиката. Тези и много други 
мнения са свидетелство за големия интерес към проблема и доказателство за 
неговата сложност.
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Според нас най-важните особености на внушението са:
✓ Директност – тя е една от най-важните особености на внушението и 

представлява директно постъпващ информационен поток. С други 
думи средствата за сугестивно влияние използват по непосредствени 
пътища за проникване в психическата сфера; не се разчита на кри-
тично-логичното обсъждане и декодиране, а повече на емотивни и 
инфантилни механизми.

✓ Автоматизираността е друга съществена черта на сугестивните яв-
ления. Създават се условия за бърза, много често дори за внезапна 
автоматизация, която може да обхване не само отделни двигателни 
актове, но и запаметяването на огромно количество учебен мате-
риал.

✓ Бързината на сугестивната реакция, като следствие от директността 
и автоматизираността на внушението е много по-голяма от обикно-
вената бързина.

✓ Точността на сугестивните резултати се дължи главно на общия су-
гестивен механизъм, като тя се отнася не само за двигателните реак-
ции, а и за психическата активност.

✓ Икономичността на сугестивните явления е резултат главно на посо-
чените по-горе особености. Известно е, че сугестивните действия се 
съпровождат с минимална загуба на енергия т.е. свръхзапаметяване-
то се извършва при липсата на каквато и да е умора и наличието даже 
на ефект на почивка Това прави сугестопедичните механизми особе-
но приложими за повишаване резултатността на учебния процес.

От психолого-педагогическа гледна точка интерес представлява 
проблемът за специфичната и неспецифичната психическа реактивност. 
Специфичната психическа реактивност се отличава с яснотата на предста-
вите, склонност към мислене в понятия, интелектуална абстрактност, стег-
натост в логиката и т.н. и по този начин представлява адекватен отговор на 
класическия учебен процес. Неспецифичната психическа реактивност, която 
е съществена страна на несъзнаваната психическа активност, носи белези-
те на недостатъчна осъзнатост или пълна неосъзнатост, при което могат да 
възникнат неясни образи или конкретно ясни, но предимно емоционално 
наситени. Неспецифичната психическа реактивност долавя скрития смисъл 
на човешката реч, изгражда интуитивния усет за вярност и правдоподобност 
на думите, които чуваме. Той е главния механизъм, по който децата оформят 
отношението си към дадена обстановка, тъй като при тях т.нар. логично -пре-
кодиращи механизми още не са достатъчно развити. Затова и обучението за-
почва от сугестивните взаимодействия човек – среда в най-широк смисъл на 
думата. За да бъде осъществена тази неспецифична реактивност се използват 
различни възможности и средства на внушението.

Измежду голямото количество възможности за внушение в практиката 
засега се използват няколко, които биха могли да се обединят в две групи:

Възможности за използване на внушението като метод за обучение 
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Първа група, към която спадат:
✓ Авторитет;
✓ Инфантилизация;
Втора група:
✓ Двуплановост;
✓ Интонация;
✓ Ритъм;
✓ Концертна псевдопасивност.
Логично е, че за да има внушение е необходимо човекът, който ще бъде 

подложен на него да изпитва доверие към внушаващия. Поради това трябва 
да се отбележи, че почти всяка сугестивна методика се опира на авторитета. 
Понятието авторитет, макар и широко употребявано, трябва да се разглежда 
и оценява много внимателно и то преди всичко на базата на експериментални 
данни. Става дума за различни видове авторитет – авторитета на:

– личността;
– догмата;
– вярата;
– здравата логика;
– утвърдения в практиката опит;
– добрия майстор;
– добрия учител;
– добрия лекар;
– родителите;
– по-големите;
– колектива;
– правителството;
– приятелите и т.н. и т.н.
Следващият проблем при използването на внушението в обучението е 

свързан с инфантилизацията, като явление, което е непосредствено съотно-
симо с авторитета се среща при всеки педагогически процес. Известно е, че 
за възрастните, които се обучават в група много често се казва, че се „вдете-
няват“. Обучението в група значително улеснява инфантилизацията, тъй като 
се създава атмосфера на непосредственост, доверие, спокойствие и възприем-
чивост (характерни за разумно организирания работещ творчески екип). В 
такава обстановка човек се отърсва от някои бариери и задръжки, проявява 
по-голяма пластичност и възможност за запомняне на повече информация, 
характерни за детските години. Така например при изучаването на чужд език 
с помощта на сугестивния метод всеки обучаем от самото начало получава 
ново име и даже биография, които освобождават личността от общественото 
положение, стимулират нейната спонтанна и непосредствена изява и игнори-
рат чувството, че се учи по принуда.

Обсъждайки проблема за сугестивното въздействие е необходимо да 
подчертаем, че едно от конкретните средства за постигането на по-голям 
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ефект при него е овладяването на т.нар. „двуплановост“ – включва огромния 
поток от информационни дразнители, които неосъзнавано (или недостатъч-
но осъзнавано) се генерират от личността. Незабележими промени и елемен-
ти от мимиката, походката, говора, допълнителния декор и т.н. могат да имат 
решаващо значение за оформяне на сугестивния резултат. Всеки, който иска 
да бъде „голям“ в своята област, трябва да овладее това изкуство така, както го 
владеят големите артисти. Те могат много често да поднесат на публиката убе-
дителни образи, дори и при нарушено вътрешно равновесие. Целенасоченото 
използване на втория план от обучаващия е необходим, за да се изгради ви-
сок авторитет, да се създаде обстановка на доверие и искреност, която да сти-
мулира високи резултати в учебния процес. В този смисъл обучаващите тряб-
ва да опознаят проявите и възможностите на двуплановостта, т.е. да станат 
артисти в професията си. Но истински артист е само онзи, който е искрен. 
От друга страна, двуплановостта няма никаква връзка с театралниченето и 
позьорството; тя трябва да е резултат на задълбочена и творческа работа над 
себе си и на голямата любов към професията и работата за другите.

Особен елемент на сугестивното въздействие е интонацията. Този еле-
мент на сугестивното въздействие може да се разглежда в широк смисъл, т.е. 
като се включват не само звуковите нюанси в говора, но и светлинно-цвето-
вите дразнители. Засега възможностите на вторите са слабо изучени в екс-
периментален аспект, затова се използва само звуково-говорното интонира-
не, което е по-лесно и подръчно. Главното тук е използването на особена 
интонационна натовареност на говора (най-често патетична), която създава 
особено отношение на възприемащите, излиза извън рамките на делнич-
ното и създава атмосфера на очакване. Именно този ефективен пълнеж в 
интонирането улеснява по-дълбоко емоционално активиране на личността. 
Интонацията дава очаквания резултат тогава, когато е сигнал за авторитет 
и висша мотивация. Следователно, не всяка интонация и не при всички ус-
ловия интонацията може да създаде сугестивна атмосфера и да освободи ре-
зервните механизми на несъзнаваната психическа активност. Практически 
важният извод за обучението е, че интонационно поднесената информация 
изиграва положителна роля тогава, когато се явява израз на авторитета, кое-
то може да повиши обема, качеството и дълготрайността на мнемическите 
способности на личността.

От значение за възприемането на сугестивното въздействие е ритъмът. 
Като основен биологичен принцип ритъмът трябва да намери своето място 
и в процеса на обучение, където сугестивните, а и всички други въздействия 
трябва да се поднасят ритмично, т.е. природосъобразено. Най-релефно ро-
лята на ритъма в изкуството се наблюдава при музиката и танците. Той въз-
действа особено ефективно, когато е поднесен професионално и от обучава-
щата се страна има съответната психологическа нагласа. Експериментите по-
казват, че обемът на запаметяваната информация зависи както от ритмиката 
в поднасяното учебно съдържание, така и от паузите между въздействията.

Възможности за използване на внушението като метод за обучение 
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От съществено значение е по време на сугестопедичните сеанси (а и 

в обикновените часове) да се създава такава обстановка, която да помогне 
за довеждането на обучаемите до състояние, подобно на това, което хората 
изпитват тогава, когато са на концерт – привидно външна отпуснатост и па-
сивност, незаангажираност на вниманието и т.н., а в действителност всеки 
тон, всяко движение и реплика да „чукат“ върху неговите сетива и съзнание, 
да раждат нови идеи и асоциации, да творят наслада и удоволствие.

Внушението като метод за обучение
В образователната среда системата от психични въздействия от страна 

на преподавателя върху отделния студент и групата предназначена да предиз-
вика определени нагласи, ориентации и постъпки, разчитайки на безкритич-
ното възприемане на предаваната информация, наричаме внушение.

За разлика от убеждението внушението е насочено не към логиката и 
разума, а към подсъзнанието, към чувствата на студентите, към готовността 
да възприемат думите на преподавателя като значима информация.

Внушението е свързано с убеждението, но при него не се изискват до-
казателства.

Само по себе си внушението е закономерно психично явление. То е 
основано на едно особено свойство на психическата внушаемост (сугестив-
ност), което притежават всички хора, макар и не в една и съща степен.

Внушението възниква веднага след установяване на взаимен контакт 
между хората и се осъществява с помощта на думи, погледи, движения и по-
стъпки. Но внушаващото въздействие може да произтича не само от отдел-
ния човек или групата хора, а и от комплекса социалнопсихични фактори 
(господстващи идеи, обичаи, традиции, символи, предразсъдъци и др.)

Изследванията показват, че с помощта на внушението у хората могат 
да се предизвикат различни емоционални реакции от кратковременни пре-
живявания до продължителни емоционални състояния. Тези реакции се пре-
дизвикват от факта, че в процеса на своя живот човек свързва често повтаря-
ните думи с определени дразнители, които предизвикват едни или други емо-
ции. Така човек, работейки с въображението си, може да стигне до появата на 
илюзии и халюцинации, да загуби чувствителността си към болка, глад, студ 
и огън. Колкото повече информация има в нашата памет, толкова по-ярки 
могат да бъдат внушените нагласи и чувства. При това чувствата могат да 
бъдат както положителни (радост, щастие, удоволствие), така и отрицателни 
(тревога, болка, страх).

Оръжието на внушението в казармата е най-вече словото. Силата му е 
огромна, особено ако подсказва явление, създаващо заплаха за безопасността 
на човека. Произнесено високо и рязко „Внимавай“, веднага ще подтикне чо-
века пред нас към съсредоточаване. Словото и свързаното с него въображе-
ние създават в кората на главния мозък мощно огнище на възбуда, името от 
своя страна привежда към задържане останалите части от кората на мозъка. 
Клетките на мозъка, възприемащи внушението, се презареждат и тогава вну-

Красимир М. Марков



497
шаваната мисъл става единствена в съзнанието и подсъзнанието и поражда в 
тях подсъзнателни потребности, нагласи, съмнения и илюзии.

Внушението използваме при подготовката на студентите към изпълне-
ние на сложни задачи. Благодарение на него се получава ефект на хипермне-
зия (свръхзапомняне). При внушение те са способни да запомнят 5–10 пъти 
повече информация, отколкото при нормално изучаване.

Едно от изискванията при внушението е обучаващият да познава сте-
пента на внушаемост на всеки от обучаемите. Лесно внушими са хората с изо-
стрена възприемчивост към средата и със слаба нервна система. Средно вну-
шими са хората с недостатъчно развито въображение, ниска концентрация на 
вниманието и слаба емоционалност. Към трудно внушимите се отнасят тези, 
които имат силна нервна система и критичен ум или обратното – не могат да 
концентрират вниманието си върху една мисъл и страдат от нарушения на 
психиката. Целта на внушението при възпитанието е в съчетание с убежде-
нието да активизира скритите резерви на човешката психика, да формира на-
гласа за правилно поведение и социално-нравствена ориентация. Най-общо 
можем да посочим, че съществуват два вида внушение:

Първи вид – моделирано внушение – опира се на авторитета на пре-
подавателя, който инструктира обучаемите си за изпълнение на определена 
задача, като в повечето случай е косвено към тези, които не са изпълнявали 
такива задачи, чрез тези, които са ги изпълнявали. На едните се внушава, че 
те могат, а на другите, че и те ще станат като тях, ако следват примера им.

Втори вид – повелително внушение — съчетава се с емоционално-волево 
въздействие във вид на решително поставено изискване. Обучаващият пред-
варително разяснява същността на заданието и неговата важност, а след това 
с ясни, точни и еднозначни думи заповядва изпълнението. Формулирането 
на определено изискване като заповед с повелителен тон, като правило по-
ражда инстинктивно подчинение. Хората са предразположени към възпри-
емането на властното слово, тъй като то им вдъхва увереност, в последващите 
действия и създава единство на усилията в групата. При повелителното вну-
шение има следната закономерност – то е най-ефективно, когато командата 
за започване на дейността се подава неочаквано. В този случай обучаемите не 
успяват да я осмислят, но благодарение на навика се подчиняват и действат 
автоматично на принципа „стимул – реакция“.

Използвайки разнообразни типове внушения преподавателят трябва да 
бъде уверен кое от тях ще постигне целта си. За целта е необходимо добре да по-
знаваме индивидуалните качества на обучаемите. Ако подложеният на сугестив-
но въздействие е неуверен, може да се приложи мотивираното внушение, но ако 
той е пасивен, разсеян и не изпълнява съвестно поставените от преподавателя 
задачи, то следва да се приложи повелителното внушение. Внушението в състоя-
ние на хипноза не се използва при обучението в системата на образованието.

В заключение можем да кажем, че възможностите на внушението в обу-
чението в системата на образованието независимо от неговата степен е все 
още не добре проучено и заслужава по-специално изучаване.

Възможности за използване на внушението като метод за обучение 
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ФОРМИ НА ВЪЗРАСТОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ  
НА ЖЕНИТЕ

Красимира К. Добрева

TYPES OF AGE DISCRIMINATION OF WOMEN
Krasimira K. Dobreva

ABSTRACT: The report describes age discrimination of women. Its objective is to 
raise public awareness to this problem of global importance.
KEYWORDS: discrimination, age discrimination on women, equal rights

Независимо от антидискриминационните мерки, които се приемат, 
възрастовата и половата дискриминация не са изкоренени. На пазара на тру-
да се наблюдава тревожна тенденция – възрастовата дискриминация при же-
ните започва още на 20- годишна възраст. Все още съществува разлика във 
възнаграждениетто между двата пола, в полза на мъжкия пол. Възрастовата 
дискриминация при жените е комбинира ис куп стереотипи, относно външен 
вид, семейно положение, стремеж за израстване в кариерата и редица други.

Целта на доклада е обвързана с необходимосттаот повишаване на 
чувствителността на обществото към формите на възрастова дискримина-
ция при жените. Колкото по-информирано е едно общество, толкова по-адек-
ватно би се справило с този проблем.

В доклада си от 2007 г „ Равенство на работното място: Как да се спра-
вим с предизвикателството“(1) Международната организация по труда МОТ 
отчита тревожна тенция – засилващата се възрастова дискриминация. Про-
тивно на разпространеното мнение, младежите са подложени много по-често 
на дискриминация, колкото възрастните служители. Според статистиката, 
44% от безработните в света са млади хора. Най-често те са ангажирани с 
неквалифицирана работа,обвързана с нищожни възможности за обучение и 
кариерно развитие, тъй като нямат достатъчно опит.Обезсърчаващи за мла-
дите са и по-дългите изпитателни срокове  при наемане на работа, както и 
временните трудови договори.

Често правителствата използват ниското заплащане като стимул за ра-
ботодателите да наемат младежи и така да намалят безработицата сред тях. 
МОТ се обявява против тази практика, не само защото нарушава принципа 
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за еднакво заплащане на един и същ труд, но и защото проучване на Светов-
ната банка доказва, че ниските заплати за младежи не са ефективни в борбата 
с безработицата. 

Дискриминативното отношение се отчита и при възрастните служи-
тели. Приема се, че те учат и възприемат бавно, адаптират се трудно и са в 
по-лошо здравословно състояние. При възрастните видимото отношение на 
дискриминация е обвързано с неподходящи условия на труд, което може да се 
поправи чрезпригодяване на работното място към нуждите на по-възрастни-
те служители чрез редизайн или нова организация на работното време.

Особено притеснителен е фактът, че обект на дискриминация и при 
младите, и при старите служители са жените.

Темата за дискриминацията придобива широка популярност след Вто-
рата световна война чрез Всеобщата декларация за правата на човека, приета 
през 1948 (2). Важен докумет по темата е и приемането на Конвенцията на 
ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на 
жените. С решение на Европейската комисията от 19 юни 2000 г. е прието рав-
но представителство на мъжете и жените в комитетите и експертните групи, 
които тя създава.

От 2007 г. Република България има Национален план за действие за за-
щита от дискриминация, но в момента се изготвя законопроект за равнопо-
ставеност на жените и мъжете, който е в изпълнение на национални програм-
ни документи. Националният план се координира от Националния съвет за 
сътрудничество по етнически и демографски въпроси (3). Той е в изпълнение 
на национални програмни документи и ангажименти на Република България 
по международни договори1.

1 Изпълнение на мярка „Приемане на Закон за равенство между половете и ин-
ституционализиране на националния механизъм по равнопоставеност на жените и 
мъжете” по Цел 32: „Насърчаване равенството между жените и мъжете и на недис-
криминацията” на Програма на правителството за стабилно развитие на Република 
България за периода 2014–2018 г. 

Изпълнение на мерки в Плана за действие за изпълнение на заключителните 
препоръки на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на 
жените (РМС № 438 / 25.07.2013 г.), отправени към Република България през 2012 г., 
по-специално мерки по препоръки в областите „Правна рамка за равенство”, „Нацио-
нален механизъм за постигане напредъка на жените” и „Временни специални мерки”. 

Изпълнение на ангажименти на Република България по международни дого-
вори в областта на правата на човека, по които България е страна, и препоръки към 
България на съответните наблюдаващи прилагането органи – Международния пакт 
за икономически, социални и културни права, Конвенцията на ООН за премахване на 
всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW

Изпълнение на ангажименти, произтичащи от членството на Република България в 
Европейския съюз, свързани с интегриране на принципа на равнопоставеност на половете 
във всички политики и хармонизиране на националното законодателство и практики. 
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Законопроектът цели да гарантира равнопоставеност на жените и мъ-

жете чрез нормативно регламентиране на органите и механизмите за провеж-
дане на единна държавна политика в тази област на обществени отношения, 
защото понастоящем отсъства цялостен законов механизъм за регулация.

Позовавайки сe на класификацията на Министерството на бизнеса, 
иновациите и заетостта на Нова Заландия, бихме могли да посочим следните 
видове дискриминация:

• Дискриминация от работодателите на база предразсъдъци. Работода-
тели, които наемат персонал на база предразсъдъци, са склонни дори 
с цената на намалена печалба да не наемат групата от хора, която не 
харесват и да заплатят много повече за наемане на група от хора, коя-
то харесват. (Becker 1971; Stiglitz 1974; OECD 2008b).

• Разлика в заплащането на определена дискриминирана група.
• Дискриминация от страна на служителите в организацията, служите-

ли които отказват да работят с определена група хора, защото смятат, 
че тя няма нужните качества.

Характерно за цял свят е, че жените след една определена възраст могат 
много по-трудно да си намярят работа.В статистическо проучване на Канад-
ското Национално бюро за икономически изследвания, на база на повече от 
40000 заявления за работа в различни индустрии са намерени неоспорими 
доказателства за възрастовата дискриминация при наемането на жени кан-
дидати и "значително по-малко доказателства" за възрастова дискриминация 
срещу кандидати мъже (4).

От направеното проучване се вижда, че когато са сравнени младите 
кандидати и по-възрастните работници, мъжете не са изправени предстатис-
тически значима дискриминация преди навършване на 51 г. (на възраст от 
29 до 31) и по-възрастните работници (на възраст от 49 до 51 и тези, кои-
то наближават пенсионна възраст 64 до 66). Възрастова дискриминация се 
наблюдава дори при по-младите жени, като предтекстът е –липса на опит.
Продажбите са едиинственият сектор, който дискриминира едновременно 
по-старите мъже и жени в полза на по-младите, но и тук дискриминацията 
при по-старите жени е много по-голяма отколкото при по-старите мъже. 

Във всички видове работа, продажби и административна, изследователите 
са открили "недвусмислено" възрастова дискриминация срещу жените, както на 
по-старите възрастови групи, в сравнение с по-млади жени. Характерно е, че въз-
растова дискриминация се наблюдава– "Възрастовата дискриминация е по-лоша 
за жените", каза Neumark, икономист в Калифорнийския университет в Ървайн. 

Предложени са 2 фактора защо жените са по-често дискриминирани. 
Пол и възраст. Първо, законът за възрастова дискриминация не предпазват 
жените като специфична категория. Два отделни закона защитават жените и 
по-възрастните работници. Законите за възрастова дискриминация правят 
далеч по-малко, за да се защитят по-възрастните жени, отколкото по-въз-
растните мъже. 

Форми на възрастова дискриминация на жените
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Тенденция е със световен мащаб.  Статистиката от САЩ показва че (5)– 

на всеки долар, спечелен от мъж, се падат 73 цента, спечелени от жена. Според 
доклада Котър/Хемсен/Венеман за фондация „Ръсел Сейдж“ почасовата над-
ница на средностатистическата американка е 12,44 долара, докато гражданин 
на САЩ от силния пол взема средно 15,75 долара.

Жените съставляват не по-малко от 50 % от населението на която и да 
е държава в ЕС и по тази причина са важна част от работната сила (6). Нещо 
повече, Европа е с най-големия дял на възрастни жени в света. Въпреки това 
на пазара на труда възрастните жени са изложени на най-малко двойна дис-
криминация, основана на пола и на възрастта, съчетана с по-голямата им уяз-
вимост на пазара на труда поради специфичните особености на професио-
налната кариера на жените.

• През 2009 г. коефициентът на заетост на жените между 55 и 64 години 
възлиза на 37,8 % в сравнение с 54,8 % при мъжете на същата възраст. 

• В 21 държави членки безработицата е по-висока при жените, откол-
кото при мъжете. 

• В 12 държави процентът на дългосрочната безработица е по-висок 
при жените, отколкото при мъжете, 

• Безработицата при жените е по-скоро скрита под формата на „неу-
пражняване на професионална дейност“, ако са омъжени или имат 
деца. 

• Работата на непълен работен ден е четири пъти по-разпространена 
сред жените, отколкото сред мъжете,

• Делът на възрастните жени, които работят на непълен работен ден, 
е най-висок и възлиза на 37 % в сравнение с 12 % при възрастните 
мъже. 

Разликата в заплащането на двата пола е много по-голяма при хора-
та на по-висока възраст, отколкото в началото на професионалната кариера. 
Тази разлика отразява прекъсванията в професионалната кариера на жените, 
които се налагат поради раждането на деца. Също така като цяло за жените 
се предлагат по-малко възможности за обучение, особено за по-възрастните 
жени, което прави приспособяването им към изискванията на пазара изклю-
чително трудно. 

Според официалните данни от 2009 г. в България жените са получавали 
с 18,9% по-ниски заплати от мъжете. Домакинствата с глава на семейство от 
нежния пол са били с 25–30% по-бедни от останалите. Ако оставим настрана 
феминизацията на бедността и се вгледаме в практиката на българската Ко-
мисия за защита от дискриминация (КЗД), ще видим, че в определени среди 
жените са просто нежелани. Фактът, че такива случаи добиват публичност, 
означава, че отношението към неглижирането на жените се променя.

Според специалисти половата дискриминация започва още при назна-
чаването заради страховете на работодателя. Профилът на младата обвър-
зана жена според работодателите е свързан с потенциална загуба на време 
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и ресурси на фирмата, тъй като в перодана майчинство трябва да се търси 
кадър, който да я замести и това я прави нерентабилна за фирмата. Затова и 
статистиката сочи, че младите майки често са принудени да сменят работните 
си места.

Жените в предпенсионна възраст са изправени пред други проблеми:
• Неизгодно положение на пазара на труда;
• Продължителна бедност при ненамиране на работа;
• Незаемане на длъжност съобразно специалността, поради отказ на 

работодателите да наемат жени от тази възрастова група (7).
На по-висока възраст разликите въз основа на пола са основно в ре-

зултат на неизгодното положение на пазара на труда, в което жените са били 
в по-ранни стадии на жизнения си път, което се натрупва и води до продъл-
жителна бедност при наличие на работа, до ранно пенсиониране и неупраж-
няване на професионална дейност или до продължително упражняване на 
ниско квалифицирани и ниско платени дейности.

При жените е налице по-голяма вероятност професионалната им кари-
ера да протече по-бавно, да е по-кратка и/или да бъде прекъсвана, а средните 
им доходи са по-ниски от тези на мъжете. Често те са поставени в неравно-
стойно положение на пазара на труда, поради факта че в много случаи полагат 
неплатени грижи. Това от своя страна води до допълнителното им поставяне 
в неизгодно положение по отношение пенсионно осигурителните им права.

По-ниското равнище на доходите на жените по време на професионал-
ния им път оказва влияние върху размера натехните пенсии, което увелича-
ва опасността от изпадането им в бедност в пенсионна възраст. Статистика-
та сочи, че жените имат по-голяма продължителност на живота и делът на 
възрастните жени е по-голям от този на възрастните мъже. По тази причина 
сред живеещите изолирано възрастни хора преобладават често и все повече 
жените.

При възрастните жени поради по-честите прекъсвания на кариерата 
им и свързаните със семейството задължения се наблюдават остарели работ-
ни умения и по-ниско равнище на образование в сравнение с мъжете на съ-
щата възраст.Понякога те могат да се окажат неспособни да работят на нор-
мален работен ден поради здравословни проблеми.Тези фактори често при-
нуждават по-възрастните жени да се насочат към ранно пенсиониране или 
неупражняване на професионална дейност.

Въпреки че моделите и причините за неравенство между половете на 
пазара на труда са тясно свързани със съответния етап от жизнения цикъл, 
повечето страни от ЕС ясно осъзнават колко е важно да се насърчава съо-
бразен с жизнения цикъл подход към трудова заетост. По-голямата част от 
активните политики по отношение на пазара на труда, които насърчават ра-
венството между половете, са насочени към мъже и жени на средна възраст, 
но често не отчитат неизгодното положение, в което се намират младите и 
възрастните жени в сравнение с мъжете на същата възраст.

Форми на възрастова дискриминация на жените
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До този момент подходът за активно стареене беше насочен изключи-

телно към възможностите за включване на възрастните хора в трудовия про-
цес. В резултат на което нарасна значението на реформирането на системите 
за социално осигуряване Повечето от мерките обаче не включват изрично 
аспектите на равенството между половете.

Бихме могли да направим извод, чепрофесионалната заетост на жените 
е белязана от нееднократни прекъсвания на кариерата, работа на непълен ра-
ботен ден, ниско заплащане и разлика в заплащането на жените и мъжете. На 
по-висока възраст жените се превръщат в обект на множествена дискрими-
нация. Те често биват считани за „стари“ на много по-млада възраст в срав-
нение с мъжете, а тежести, свързани с предоставяне на грижи за трето лице, 
могат да представляват пречка за наемане на работа. Налице е необходимост 
от систематичен и всеобхватен подход към активни политики на пазара на 
труда, включващи специални мерки за защита на здравето и сигурността на 
местоработата с изрична стратегия за равенство между половете. 

Интерес представлява фактът, че държави с по-високо равнище на зае-
тост на жените имат също така и по-висока раждаемост. Това предполага, че 
постигането на задоволяващо то съчетаване на професионалния и семейния 
живот на жените би могло да бъде от изключително значение както за пови-
шаване на заетостта на жените, така и за постигане на сравнително високо 
равнище на раждаемост. Работата на непълен работен ден е добра възмож-
ност за постигане на постепенен преход от трудова дейност към пенсиони-
ране.Въпреки това само около 11% от мъжете и 38% от жените между 55 и 
64 години работят на непълен работен ден. Норма остава преминаването от 
заетост на пълен работен ден към окончателно пенсиониране.

Картината в България изглежда по следния начин: 69% от българките са 
в риск от бедност (8). Невидимата дискриминация или т. нар. „стъклен таван“ 
в кариерното израстване и разликите в заплащането на труда са едни от най-
големите и все още непреодолими препятствия пред реалната равнопоставе-
ност между половете не само у нас, но и в Европа. Това коментира специално 
за „Мениджър Нюз“ Боряна Манолова, председател на Съвета на жените в 
бизнеса в контекста на организирания  Глобален форум на жените лидери, 
проведен в София от 18 до 20 май.

В редица показатели България е в по-добри позиции спрямо средните 
за ЕС нива, посочва Ваня Кънева-Минкова, изпълнителен директор на Съве-
та на жените в бизнеса. Така например несъотвествията в заплащането между 
жени и мъже, за едни и същи позиции, е 13.2% в полза на силния пол, докато 
за Европа тази разлика е 16.3%. Диспропорцията в изплащането на пенсиите 
е 23.7% между двата пола у нас, но в Европа средно е 40.2%. Доста по-добър е 
и показателят отчитащ брой жени във висшите етажи на държавната власт – 
35%, докато в Европа е 28%.

Има области, в които сериозно изостава. Най-драстичните данни са по 
показател Риск от бедност – 69% за България срещу средно 48% за Европа. 
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Назад сме и по представяне на жените в бордовете на големите (листвани на 
борсата) компании с 19% срещу 28% средно за ЕС. Все още силно доминирана 
от мъже територия е и парламентарната власт, става ясно от данните в Евро-
пейския доклад. У нас, жените законодатели са 20%, докато средно за Европа 
представителството е 29%

Както бе посочено, ранната дискриминация при жените започва още 
между 20 и 30 г. възраст. Парадоксално е, че патриархалният модел поставя 
тези жени в две противоположни категории, „твърде млада“ и „остаряла“. 
Обикновено ако става въпрос за израстване в кариерата, това е периодът, в 
който се смята, че жената няма още достатъчно натрупан трудов опит или 
съвпада с периода на майчинството, което за работодателите представлява 
допълнителен разход по намиране на заместник и т.н. Това е възрастта, в коя-
то за жените е най-трудно да се докажат в професионално отношение. 

Друг е проблемът с общественото мнение, например относно това, на 
каква възраст е подходящо да се създава семейство.Патриархалният стерео-
тип сочи, че на жена в ранните 20 г. и е рано, а след 30- се смята, че е „стара 
мома. така жените са подложени на множествена дискриминация.

Проучване на БНТ, относно женската дискриминация показва,че едва 
27 жени са се осмелили да потърсят правата си в подобни случаи в Комисията 
за защита от дискриминация през 2015 г. (9). Което недвусмислено показва 
необходимосттада се проведе дългосрочна кампания за преодоляване на на-
ложените стереотипи и промяна на мисленето, обусловено от родовото съз-
нание и от патриархална ценностна система.

В обобщение:
1-Дискриминацията при жените започва още в периода 20–30 г., когато 

те са потенциални майки
2-По-голямата част от мерките и програмите не са съобразени с аспекта 

равенство между половете и не са насочени изрично към възрастните жени, 
тъй като тяхната цел е по-общо социално приобщаване на „уязвимите групи“.

3-Жените са изложени на дискриминация не само на основа възраст 
пол и здравословно състояние но и по причини, свързани с „уязвимите гру-
пи“.

4-Икономическа криза излага на дискриминация възрастните жени с 
достъп до основни услуги – грижа за здравето и дългосрочни грижи.

5- Заплащането при жените продължава да бъде по ниско
6-За жените е по-трудно да напреднат в кариерата си.
7-Предразсъдъци относно външният вид на жените и ролята им в об-

ществото.

В заключение – възрастовата дискриминация обхваща жените още в 
началото на техния трудов път. Необходимостта от адекватни мерки е свър-
зана с промяна на стереотипите в мисленето и провеждане на дългосрочна 
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кампания в тази насока, тъй като преодоляването на патриархалната ценост-
на система и на родовото съзнание е труден и бавен процес.
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ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  
КЪМ УЧИЛИЩНОТО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ  

И СПОРТА В ГРАД ШУМЕН 
Крум Ст. Минев

STUDENTS ATTITUDE TOWARDS  
THE SUBJECT „PHYSICAL EDUCATION“  

AND ТО SPORT IN SHUMEN CITY
Krum St. Minev

ABSTRACT: This report is based on a survey conducted with pupils from V – 
VIII class. Its goal was to explore the analogues and differences between boys and 
girls’ attitude towards sport and the educational process in physical education in 
the Bulgarian school.
KEYWORDS: sport, physical education, the educational process

Изследването е финансирано по проект № РД–08-136/ 08.02.2016 г. от параграф 
на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Въведение
В съвременното европейско общество, от което е част и българското, се 

полагат все повече усилия за постигане на равнопоставеност между половете. 
Колкото и двата пола да имат равностойно положение, още преди да се е ро-
дило детето, хората маркират различията, които впоследствие то ще развие. 
В продължителния период на израстване и развитие за формирането на раз-
личията между половете влияят редицабиологични и възпитателни фактори, 
но в този случай ние се интeресуваме основноот второто.

„Вярно е, в различни аспекти има разлика между двата пола. Например мо-
миченцата по-бързо се научават да говорят и използват по-добре езика. А мом-
ченцата пък още от малки притежават по-добро чувство за ориентация. Но не 
бива да забравяме и социалното влияние: обществото различава двата пола по 
дрехите, спортовете, които практикуват, по общоприетите норми и т.н. …“[5]. 
В този аспект в педагогическата литература се отбелязва, че децата се интегрират в 
този свят, като го наблюдават внимателно и имитират това, което виждат.
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Обществените нагласи имат доста силно влияние върху формирането 

на една личност, било то жена или мъж. Във формирането на половете важна 
роля играе манталитетът на обществото и на средата. Първото и най-голямо 
въздействие върху детето имат родителите, а след това и учителите.

В подтекст на изложеното у нас се породи интерес към въпроса за от-
ношението на учениците към училищното физическо възпитание и спорта в 
зависимост от пола. Впоследствие изкристализира по-широка цел, а имено да 
разгледамеактуалните проблеми и тенденциите на физическото възпита-
ние и спорта в училищата на община Шумен през призмата на сходствата 
и разликите в мнението и отношението на момчетата и момичетата към 
учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“.

Основни методи, които използвахме, са социологическо проучване 
чрез анкета и метода на сравнителния анализ.

Проведохме анкета с ученици от прогимназиалния етап на основ-
на образователна степен от: IIро ОУ „Д-р Петър Берон“, СОУ „Йоан Екзарх 
Български“ и СОУ „Сава Доброплодни“ в гр. Шумен. Анкетата съдържаше 
петнадесет въпроса с алтернативни отговори.

Анализ на резултатите
От попълнилите анкетата 120 ученици, 74 (62%) са момичета, а 46 

(38%) – момчета.
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На въпроса„От къде получавате спортна информация?” (фиг.1)  разпределението на 

отговорите при момичетата е следното:телевизия – 46%,интернет – 24%,  приятели – 19%,  
радио – 4%, списания – 4%, други – господина -1%,вестниците – 1%. Разпределението на 
отговорите при момчетата пък е: телевизия – 42%, интернет – 24%, приятели – 18%,  радио – 
8%, списания – 3%, други – господина - 2%,вестниците  - 3%.  

Прави впечатление, че съществени разлики няма и основните източници на информация 
и за двата пола са  в общи линии едни и същи. 

На въпроса „Следите ли спортни предавания по медиите?”(фиг.2) отговорите при 
момичетата са се разпределили по следния начин: Понякога – 55%, Не – 35%, Редовно – 9%; а 
при момчетата отговорите са се разпределили така: Понякога – 46%, Редовно – 30%, Не – 
24%;Прави впечатление, че съществена разлика има в редовните посещения на спортни 
мероприятия.Активността на момчетата в тази насока е осезаемо по-голяма от тази на 
момичетата.  
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На въпроса„От къде получавате спортна информация?“ (фиг.1) раз-

пределението на отговорите при момичетата е следното:телевизия – 46%,ин-
тернет – 24%, приятели – 19%, радио – 4%, списания – 4%, други – господина 
-1%,вестниците – 1%. Разпределението на отговорите при момчетата пък е: 
телевизия – 42%, интернет – 24%, приятели – 18%, радио – 8%, списания – 3%, 
други – господина – 2%,вестниците  – 3%. 

Прави впечатление, че съществени разлики няма и основните източни-
ци на информация и за двата пола са в общи линии едни и същи.

На въпроса „Следите ли спортни предавания по медиите?“(фиг.2) отго-
ворите при момичетата са се разпределили по следния начин: Понякога – 55%, 
Не – 35%, Редовно – 9%; а при момчетата отговорите са се разпределили така: 
Понякога – 46%, Редовно – 30%, Не – 24%;Прави впечатление, че съществена 
разлика има в редовните посещения на спортни мероприятия.Активността 
на момчетата в тази насока е осезаемо по-голяма от тази на момичетата. 
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Прави впечатление, че съществени разлики няма и основните източници на информация 
и за двата пола са  в общи линии едни и същи. 

На въпроса „Следите ли спортни предавания по медиите?”(фиг.2) отговорите при 
момичетата са се разпределили по следния начин: Понякога – 55%, Не – 35%, Редовно – 9%; а 
при момчетата отговорите са се разпределили така: Понякога – 46%, Редовно – 30%, Не – 
24%;Прави впечатление, че съществена разлика има в редовните посещения на спортни 
мероприятия.Активността на момчетата в тази насока е осезаемо по-голяма от тази на 
момичетата.  

Фиг. 2 
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На следващия въпрос „Какво е отношението на родителите Ви към 

спорта“ (фиг. 3) отговорите са се разпределили по следния начин:
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На следващия въпрос „Какво е отношението на родителите Ви към спорта” (фиг.3) 
отговорите са се разпределили по следния начин: 

 
 

Фиг. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От отговорилите момичета 81% са заявили, че родителите им имат положително 

отношение към спорта; 15% са обявили, че родителите им нямат никакво отношение към 
спорта; според 1% родителите им имат отрицателно отношение към спорта; едва при 1% 
бащата се занимава със спорт и в момента, а при майките това е също само 1%. 

Въпреки високия процент (81%), от родителите с положително отношение към спорта, 
едва 2% от тях спортуват за здраве към момента на анкетирането.  

От отговорилите момчета 57% са заявили, че родителите им имат положително 
отношение към спорта; 26% са обявили, че родителите им нямат никакво отношение към 
спорта; според 11% родителите им имат отрицателно отношение към спорта; едва при 7% 
бащата се занимава със спорт и в момента, а при майките такива за съжаление няма.  

Въпреки високия процент (57%) от родителите с положително отношение към спорта, 
едва 7% от тях спортуват за здраве към момента на анкетирането. 

На въпроса „Какви интереси имате извън училище?”(фиг. 4)отговорите при момичетата 
са се разпределили по следния начин: спорт – 18%,компютри, интернет – 20%, музика – 
20%,танци –17%, изобразително изкуство – 13%,кино, театър – 6%, туризъм – 5%, други –1%; 

Отговорите на същия въпрос при момчетата са се разпределили по следния начин: спорт 
– 41%, компютри, интернет – 32%, музика – 8%,танци – 3%, изобразително изкуство – 6%,кино, 
театър – 7%, туризъм – 3%; 

Прави впечатление, че в свободното си време момчетата предпочитат повече спорта, 
докато момичетата избират занимания, свързани с музика, танци и изобразително изкуство . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3

От отговорилите момичета 81% са заявили, че родителите им имат по-
ложително отношение към спорта; 15% са обявили, че родителите им нямат 
никакво отношение към спорта; според 1% родителите им имат отрицателно 
отношение към спорта; едва при 1% бащата се занимава със спорт и в момен-
та, а при майките това е също само 1%.

Въпреки високия процент (81%), от родителите с положително отно-
шение към спорта, едва 2% от тях спортуват за здраве към момента на анке-
тирането. 

От отговорилите момчета 57% са заявили, че родителите им имат по-
ложително отношение към спорта; 26% са обявили, че родителите им нямат 
никакво отношение към спорта; според 11% родителите им имат отрицателно 
отношение към спорта; едва при 7% бащата се занимава със спорт и в момен-
та, а при майките такива за съжаление няма. 

Въпреки високия процент (57%) от родителите с положително отношение 
към спорта, едва 7% от тях спортуват за здраве към момента на анкетирането.

На въпроса „Какви интереси имате извън училище?“(фиг. 4)отговорите 
при момичетата са се разпределили по следния начин: спорт – 18%,компю-
три, интернет  – 20%, музика  – 20%,танци –17%, изобразително изкуство  – 
13%,кино, театър – 6%, туризъм – 5%, други –1%;

Отговорите на същия въпрос при момчетата са се разпределили по 
следния начин: спорт – 41%, компютри, интернет – 32%, музика – 8%,танци – 
3%, изобразително изкуство – 6%,кино, театър – 7%, туризъм – 3%;
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Прави впечатление, че в свободното си време момчетата предпочитат 

повече спорта, докато момичетата избират занимания, свързани с музика, 
танци и изобразително изкуство.
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Интересни са резултатите, получени на въпроса „В момента занимавате ли се с някакъв 

вид спорт?” (фиг. 5). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5 
 
 

Фиг. 4

Интересни са резултатите, получени на въпроса „В момента занимава-
те ли се с някакъв вид спорт?“ (фиг. 5).
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Интересни са резултатите, получени на въпроса „В момента занимавате ли се с някакъв 

вид спорт?” (фиг. 5). 
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Общият процент момичета, занимаващи се със спорт, е 60%, като 38% 

спортуват редовно, а 22% понякога за удоволствие.Общата сума на неспорту-
ващите е 41%, като 22% нямат свободно време и 19% имат други предпочита-
ния. Разпределено по спортове, с които се занимават, e следното: волейбол – 
42%, футбол – 3%, баскетбол – 8%, плуване – 11%,танци – 14%, фехтовка – 3%, 
хандбал – 11%, фитнес – 3%, ЛА – 6%;

Общият процент момчета, занимаващи се със спорт, е 79%, като 59% 
спортуват редовно, а 20% понякога за удоволствие. Общата сума на неспорту-
ващите е 22%, като 7% нямат свободно време, 11% имат други предпочитания 
и 4% не спортуват поради липса на средства. Разпределено по спортове, с кои-
то се занимават, e следното: волейбол – 48%, футбол – 39%, тенис на маса – 3%, 
карате – 3%, баскетбол – 3%, плуване – 3%;

Прави впечатление, че неспортуващите момичета са двойно повече от 
момчетата. И двата пола проявяват най-голям интерес към волейбола. Освен 
него съответно момичетата проявяват предпочитания към танците, докато 
момчетата избират футбола.

Една от възможностите за създаване на интерес към спорта у подра-
стващите е посещаването на спортни състезания на живо. Това предопредели 
формулирането на въпроса „Посещавате ли спортни състезания?“ (фиг. 6). 

Общият процент момичета, занимаващи се със спорт, е 60%, като 38% спортуват 
редовно, а 22% понякога за удоволствие.Общата сума на неспортуващите е 41%, като 22% 
нямат свободно време и 19% имат други предпочитания. Разпределено по спортове, с които се 
занимават, e следното: волейбол–42%, футбол –3%, баскетбол – 8%, плуване –11%,танци–14%, 
фехтовка –3%, хандбал –11%, фитнес –3%, ЛА-6%; 

Общият процент момчета, занимаващи се със спорт, е 79%, като 59% спортуват редовно, 
а 20% понякога за удоволствие. Общата сума на неспортуващите е 22%, като 7% нямат 
свободно време, 11% имат други предпочитания и 4% не спортуват поради липса на средства. 
Разпределено по спортове, с които се занимават, e следното: волейбол – 48%, футбол – 39%, 
тенис на маса – 3%, карате – 3%, баскетбол – 3%, плуване – 3%; 

Прави впечатление, че неспортуващите момичета са двойно повече от момчетата. И двата 
пола проявяват най-голям интерес към волейбола. Освен него съответно момичетата проявяват 
предпочитания към танците, докато момчетата избират футбола. 

Една от възможностите за създаване на интерес към спорта у подрастващите е 
посещаването на спортни състезания на живо. Това предопредели формулирането на въпроса 
„Посещавате ли спортни състезания?”(фиг.6).  

 

 
 

Фиг. 6 
 

57% от момичетата не посещават спортни състезания, като част от тях споделят, че 
липсват подобни мероприятия по интересуващия ги спорт в гр. Шумен. 8% посещават спортни 
мероприятия редовно. Останалите 35% споделят, че посещават спортни мероприятия понякога. 

43% от момчетата не посещават спортни състезания. 26% посещават спортни 
мероприятия редовно. Останалите 30% споделят, че посещават спортни мероприятия понякога.  

Според отговорите на момичетата на въпрос № 9„Защо участвате в часовете по 
физическо възпитание и спорт?” (фиг. 7): 62% от тях, за да подобрят здравето си; 27% 
участват по задължение, което е тревожна тенденция; 9% смятат, че служат за разтоварване от 
останалите учебни предмети и 1%, защото съучениците ми участват; 

При момчетата съотношението е следното: 56% от тях, за да подобрят здравето си; 21% 
участват по задължение; 21% смятат, че служат за разтоварване от останалите учебни предмети 
и 2%, защото съучениците ми участват; 
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57% от момичетата не посещават спортни състезания, като част от тях 
споделят, че липсват подобни мероприятия по интересуващия ги спорт в гр. 
Шумен. 8% посещават спортни мероприятия редовно. Останалите 35% споде-
лят, че посещават спортни мероприятия понякога.

43% от момчетата не посещават спортни състезания. 26% посеща-
ват спортни мероприятия редовно. Останалите 30% споделят, че посещават 
спортни мероприятия понякога. 
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Според отговорите на момичетата на въпрос № 9„Защо участвате в 

часовете по физическо възпитание и спорт?“ (фиг. 7): 62% от тях, за да подо-
брят здравето си; 27% участват по задължение, което е тревожна тенденция; 
9% смятат, че служат за разтоварване от останалите учебни предмети и 1%, 
защото съучениците ми участват;

При момчетата съотношението е следното: 56% от тях, за да подобрят 
здравето си; 21% участват по задължение; 21% смятат, че служат за разтовар-
ване от останалите учебни предмети и 2%, защото съучениците ми участват;

 
 

Фиг. 7 
 

Това предопредели формулирането на въпроса „Какво Ви харесва в урока по физическо 
възпитание и спорт?”Отговорите на момичетата и момчетата са се разпределили по следния 
начин (таблица №1):  

 
№ отговор момичета момчета 
1 възможността да стана по-здрав(а), по-силен(а) с по-добра фигура 16% 16% 
2 интересните упражнения 13% 13% 
3 възможността да се научат интересни неща 11% 8% 
4 възможността да се наиграем 11% 17% 
5 разнообразната дейност 11% 13% 
6 доброто отношение на учителя 11% 7% 
7 интересните знания, които ни дава 8% 9% 
8 отношението и грижата на учителя към нас 6% 4% 
9 умението на учителя да ни обучава 5% 7% 
10 взаимоотношенията със съучениците ми 3% 3% 
11 изискванията да разберем всичко преди да го изпълним 2% 2% 
12 външния вид, физическите качества и майсторството на учителя 1% 2% 
13 интересното онагледяване 1 1% 

Таблица №1 
 

В отговорите на въпросите не се отчитат сериозни разлики, освен факта, че момчетата 
имат желание повече да се наиграят, докато момичетата да научат нови и интересни неща. 

И съответно зададохме въпроса „Какво не Ви харесва в урока по физическо възпитание и 
спорт?”Отговорите на този въпрос са се разпределили по следния начин (таблица №2): 

 
№ отговор момичета момчета 
1 скучните и еднообразни упражнения 15% 16% 
2 не чувствам, че съм се наиграл(а) 14% 14% 
3 липсата на уреди и пособия 13% 13% 
4 упражненията са леснодостъпни и не изискват усилия 12% 9% 
5 недостатъчното натоварване 8% 7% 
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Това предопредели формулирането на въпроса „Какво Ви харесва в уро-
ка по физическо възпитание и спорт?“Отговорите на момичетата и момчета-
та са се разпределили по следния начин (таблица № 1): 
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Таблица №1

№ отговор момичета момчета
1 възможността да стана по-здрав(а), по-силен(а) с по-

добра фигура
16% 16%

2 интересните упражнения 13% 13%
3 възможността да се научат интересни неща 11% 8%
4 възможността да се наиграем 11% 17%
5 разнообразната дейност 11% 13%
6 доброто отношение на учителя 11% 7%
7 интересните знания, които ни дава 8% 9%
8 отношението и грижата на учителя към нас 6% 4%
9 умението на учителя да ни обучава 5% 7%
10 взаимоотношенията със съучениците ми 3% 3%
11 изискванията да разберем всичко преди да го изпълним 2% 2%
12 външния вид, физическите качества и майсторството на 

учителя
1% 2%

13 интересното онагледяване 1 1%

В отговорите на въпросите не се отчитат сериозни разлики, освен фа-
кта, че момчетата имат желание повече да се наиграят, докато момичетата да 
научат нови и интересни неща.

И съответно зададохме въпроса „Какво не Ви харесва в урока по физи-
ческо възпитание и спорт?“Отговорите на този въпрос са се разпределили по 
следния начин (таблица №2):

Таблица №2
№ отговор момичета момчета
1 скучните и еднообразни упражнения 15% 16%
2 не чувствам, че съм се наиграл(а) 14% 14%
3 липсата на уреди и пособия 13% 13%
4 упражненията са леснодостъпни и не изискват усилия 12% 9%
5 недостатъчното натоварване 8% 7%
6 тесният и неугледен салон 7% 15%
7 недостатъчно се помага на по-слабите 7% 4%
8 учителят иска само да изпълняваме 6% 10%
9 учителят малко обяснява 6% 2%
10 учителят не се съобразява с нашите предпочитания 6% 4%
11 прекалената строгост на учителя 3% 4%
12 липсва онагледяване 3% 2%

Интересни резултати получихме при отговорите на момичетата на въ-
проса „Подредете по степен на важност (от 1 до 10) според вашите пред-
почитания учебните предмети:“. Както можеше да се очаква, класацията на 
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учебните предмети на учениците се разминава значително от тази на родите-
лите. Докато критерия, използван отродителите за подреждане на учебните 
предмети, очевидно бе тяхната важност при бъдещата професионална реа-
лизация на техните деца, то учениците ги подредиха на принципа: „харесва 
ми – не ми харесва“.

Ето затова при момчетата първото място е за предмета „физическо въз-
питание и спорт“, а в касацията на родителите заема седмо място, непосред-
ствено след учебните предмети „география“, „биология“ и „химия и физика“. 
На следващите три места момчетата нареждат: „география“, „български език и 
литература“и „чужди езици“, както впрочем и техните родители ги поставят 
в първата четворка. Последните места според класацията на момчетата се за-
емат от учебните предмети „химия“, „физика“, „труд и техника“ и „музика“. 
Според родителите ситуацията е почти същата, като те се заемат от учебните 
предмети: „труд и техника“, „музика“ и „изобразително изкуство“.

При момичетата предмета „физическо възпитание и спорт“ е поставен 
на второ място, а в касацията на родителите заема седмо място. На останали-
те две места от първата тройка момичетата нареждат: „български език и лите-
ратура“ и „математика“, както впрочем и техните родители ги поставят в 
първата тройка. Последните места според класацията на момичетата се зае-
мат от учебните предмети „химия“, „физика“, „труд и техника“ и „биология“. 
Според родителите пък те се заемат от учебните предмети: „труд и техника“, 
„музика“ и „изобразително изкуство“.

Заключение
Анализът на резултатите от изследванеторазкри преди всичко, че по-

голямата част от учениците(момичета и момчета) се интересуват и занимават 
със спорт, което е един много добър показател и предпоставка за доброто им 
физическо развитие и кондиция.

Все повече контактът на учениците със спортни дейности се измества 
от директен или непосредствен, към опосредствен чрез различните съвре-
менни електронни посредници – телевизия и интернет.

Логично или не, но интересът към спорт и процентът на занимаващи се 
момчета е по-голям от този на момичетата. Разликата обаче не е статистиче-
ски значима и в тази връзка допускаме, че това е вследствие на равнопоставе-
ността на половете в съвременното българско общество и училище.

Отношение на учениците към училищното физическо възпитание и спорта ...
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  
ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИИТЕ

Лилия Цв. Лозанова

NECESSITY OF STUDENT PREPARATION  
FOR THE EFFECTIVE USAGE OF MEDIA

Lilia Cv. Lozanova

ABSTRACT: In the contemporary world, the media exercise a great influence 
over the rising generation. Their messages are not only containing information 
but they have influence over the emotional and the volitional sphere of the con-
sumers, they bring value messages and their objective is to obtain a personally 
important effect. The present article presents an empirical survey among teach-
ers of five municipal towns, who give their opinion concerning the necessity of 
student preparation for more effective usage of media for them to acquire more 
knowledge in personal plan.
KEYWORDS: media, students.

Изследването е финансирано по проект № РД–08-138/ 08.02.2016 г. От 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

В съвременният свят медиите влияят особено осезаемо на подраства-
щото поколение. Посланията им имат не само информационна стойност, но 
въздействат върху емоционално-волевата сфера на потребителите, носят 
ценностни послания и целятпостигането на личностно значим ефект.Все по-
вече осъзнаваме смисъла в думите на Николас Негропонте: „В новата циви-
лизация битовете (единицаинформация) заменят атомите (единица материя) 
като основен атрибут на човешките взаимодействия“ [3].

Сред многобройнитеопределения за термина“ информация“,едно от 
основните е наамериканският теоретик по комуникационни науки У. Шрам.
Споредавторът „информация е всяко съдържание, коетонамаляванесигур-
ността на броя на алтернативнитевъзможностив дадена ситуация. Тяможе 
да включва чувства. Може да включвафакти, мнение, напътствия и убежде-
ния“[5].
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След изясняването на понятието „информация“ е необходимо дефи-

нирането на свързаното с него понятие –„медия“. Канадският изследовател 
Маршъл Маклуън смята, че при осмислянето на различните средства за 
комуникация,трябва да се използва „терминът медия [media].Съотнесен към 
неговата латинска етимология medium означава „средство“ [1].

Други автори търсят по-широкото значение на термина (мас)
медия,която е множественото число на medium и в този смисъл приемат съ-
временното звучене на много езици на думата, която означава „среда“ [4].

Така се достига до съдържанието на понятието „Интернет“, към което 
в медийните анализи има два подхода.Единият се основава на представата за 
глобалната мрежа като медия, а другия като среда (medium), в която съжи-
телстват многомедийни форми испоредХауърд Рейнголд може да бъде въз-
приемана като „много – към много“ медия (many – to many media)[2].

В настоящата статия са представени данни от проведено емпирично про-
учване на мнението на 326 преподаватели относно необходимостта от подго-
товка на учениците как по-ефективно да използват медиите за разширяване на 
знанията си и в личен план. Анкетираните преподаватели работят в училища в 
пет общински града – Шумен, В. Търново, Елена, Стражица, Павликени.

Изследвано е насочено към установяване на отношението на учителите 
към поставения въпрос в анкетата: „Смятате ли, че учениците имат нужда от 
обучение как по-ефективно да използват медиите (вкл. Интернет и социал-
ните мрежи)за разширяване на знанията си и в личен план?“. Респондените 
можеха да избират един от трите отговора от затворен тип – „да“, „не“ и „не 
мога да отговоря“.

Анализът на резултатите еосъществен според следните основни при-
знаци: голям (областен) град (Шумен и В.Търново)- малък (общински) град 
(Павликени, Стражица,Елена); пол и възраст на преподавателите (млади учи-
тели – до 35 г. и преподаватели над тази възраст); преподаватели в начален(НЕ) 
етап- прогимназиален и гимназиален етап (ПГЕ) на обучение.

Получените резултати установяват висока подкрепа за обучение на уче-
ниците, което да им помогне по-ефективно да използват медиите и за разши-
ряване на знанията им по тази тема.Почти всички учители в петте града са 
избрали отговор „да“ – общо 89% от всички анкетирани.

Най-висока е подкрепата за подобно обучение на подрастващите сред 
учителите в Павликени и Стражица – съответно 94 (жени 76 %, мъже 18%) и 
92% (91 жени, 1% мъже). Близки са резултатите в Eлена 87% (86% жени, 1% 
мъже) и в Шумен 85% (75% жени и 10%мъже). Стойностите във В. Търново са 
междинни 88% (77% жени, 11% мъже).Не може да се направи разграничение 
на отговорите по признака „голям-малък град“, понеже резултатите в петте 
градаса сравнително близки.

Установява се, че получените резултати се формират главно на база из-
борите наанкетираните жени, които и в петте града са над 6 пъти по-много-
бройни от мъжете.

Лилия Цв. Лозанова
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Диаграма №1
Избор на отговор „да“ на учители от петте града.

За високата поддръжка сред учителитена евентуално обучение, свър-
зано със задълбочаване на знанията на учениците за медиите, свидетелства 
и сравнително ниския процент наизбори на отговор „не“ – 9% и „не мога да 
отговоря“ – 1%.

Поради минималният брой на учители под 35 г. от петте града, стой-
ностите на положителните им отговори на въпросаса сравнително ниски и 
варират от 1% до 9%.

Максималният брой млади преподаватели, които смятат, че учениците 
се нуждаят от разширяване на знанията за ефективно използване на медиите 
личен план, са от Павликени – 9% (ПГЕ) и 6%от жените от В.Търново (ПГЕ)
и Шумен (ПГЕ), кактои мъже от Павликени (ПГЕ). Най-нисък е процента на 
изборите -1% при жени от Шумен (НЕ) и при мъжеот същия град, но от ПГЕ.

Като цяло отговорите на младите учители отразяват и тенденцията при 
по-възрастните им колеги  – работещите в прогимназиален и гимназиален 
етап са убедени в по-голяма степен в сравнение с колегите си от начален етап, 
в необходимостта от подобна подготовка на подрастващото поколение.

Анализът на изборите на отговор „да“ в зависимост от етапа на обуче-
ние – начален и прогимназиален игимназиален установява, че двойно повече 
преподавателите в по-горните степени подкрепят евентуално разширяване и 
задълбочаване на знанията на учениците за медиите.

Средният процент на положителни избори (отговор „да“) при учители-
те от начален етап са 28% (27% жени, 1% мъже), а от прогимназиален етап са 
59% (50% жени, 9% мъже).

Необходимост от обучение на учениците за ефективно използване на медиите
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Основните аргументиза по-високата подкрепа на учители от ПГЕ в 

сравнение с колегите им от НЕ,са свързани с възрастта на обучаемите, как-
то и с факта, че децата от по-горните етапи могат по-задълбочено да осмис-
лятинформацията от средствата за масова информация(СМИ). По-големите 
ученициимат възможности за анализиране и синтезиране на медийната ин-
формация, за преценка за използването ѝ в личен и учебен план, като се пред-
полага, че имат по-голяма подготовка. Обучението на подрастващите как да 
използват информацията от СМИ включва умения за подбор на личностно 
значими теми, сред които са напримерсъобщения за олимпиади, участия в 
ученически конкурси и др.Интерес може да предизвикат медийни статии за 
успехи на ученици от определени училища, като тези съобщения да създадат 
у читателите мотивация за избор на това учебно заведение след седми клас. 
С личностна значимост са и медийните публикации запрофилираната под-
готовка по определени предмети в гимназии, техникуми, СОУ-та, към които 
проявяват интерес бъдещите осмокласници. 

Респективно зрелостниците могат да открият важни данни в публика-
циите в масмедиите за висши учебни заведения в страната и чужбина, заус-
пехи на техни възпитаници, за възможности за професионална реализация. 
Публичност имат и проектите, по които работят учебните заведения, чрез 
които надграждатзнанията и уменията на обучаемите, предоставятшансове 
за изявана своите възпитаници с определени интереси и творчески възмож-
ности. 

Вниманието на подрастващите предизвикват медийни съобщения за 
предстоящи открити уроци,викторини, състезания, благотворителни акции, 
както и журналистически репортажи и анализи за отрицателни прояви на 
техни връстници.С личностна насоченост са журналистически статии за 
начините чрез коитоподрастващите да получат инстуционална подкрепа от 
педагози,психолози, логопеди, социални работниции други, при възникнали 
проблеми.

Разпределението на резултатите от положителните отговори на учи-
телите от начален етап(НЕ) не установяват различия по отношение на 
признака„голям град (В. Търново и Шумен) и малък град (Павликени, 
Стражица,Елена). Най-висок е процента от началниучители от В. Търново – 
44 % (41% жени, 1 % мъже), които смятат, че децата се нуждаят от допъл-
нителна подготовка, свързана с по-ефективно използване на медиите (вкл. 
Интернет и социалните мрежи). Основните аргументи в тази насока са, че по-
малките ученици трябва отрано да се научат да използват онлайн версиите на 
различни издания и глобалната мрежа не само за забавление, а за достъп до 
учебни ресурси и информация, чрез която да разширяват знанията си по изу-
чаваните учебни предмети. Въпреки възрастта си,при децата трябва да бъде 
поставена основата на познавателните стратегии чрез които те имат първо 
достъп, след това – да оценяват определена медийна информация по отноше-
ние на полезността ѝ за реализиране на личните им цели. Освен това инфор-
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мацията в медиите и Интернет честоможе да се използва за предизвикване 
на интерес у обучаемите към определена тема от учебния материал поради 
нейната достъпност, интерактивност и атрактивност.

За съжаление данните сочат, че 4 пъти по-нисък е процента на поло-
жителните отговорина учителите от НЕ в другия голям градШумен  – само 
12%(10% жени, 2% мъже).Близо 2 и 3 пътие по-висока подкрепата на учители 
отСтражица – 34 % (жени), в Елена е 29% (жени), Павликени – 22% (жени).

При учителите от прогимназиален и гимназиален етап също не се уста-
новява разлика в резултатите в зависимост от признака – голям и малък град. 
Най-малък е процента на учители от В.Търново, които смятат, че учениците 
се нуждаят от знания за ефективно използване на медиите – 44%(36% жени, 
8% мъже). В Шумен подкрепата за евентуално разширяване на знанията на 
обучаемитепо темата е 64% (56% жени, 8% мъже). В Павликени преподава-
телите са осъзнали подобна необходимост в най-голяма степен  – 71%(56% 
жени, 15% мъже). В Елена и Стражица повече от половината преподаватели 
са убедени във важността на подобна подготовка, свързана с анализиране на 
медийната информация  – 57%, като в Стражица разпределението по пол е 
съответно 55% жени и 2% мъже, а в Елена 48% жени и 9% мъже.

В обобщение може да бъдат направени следните констатации:
Висок процент от учителите от петте града -общо 89% смятат, че учени-

ците се нуждаят по-ефективно да използват медиите (вкл. Интернет и социал-
ните мрежи)за разширяване на знанията си и в личен план.Подобно обучение 
има по-широка подкрепа сред учителите от прогимназиален игимназиален 
етап, която е два пъти по-висока, отколкото сред колегите им от начален етап.

Като цяло, почти всички анкетирани осъзнават, че съвременното по-
коление расте в една изключително наситена и динамична медийна среда и 
училищетокато източник на истинно знание е в конкуренция със СМИ и Ин-
тернет. Поради това, още от начален етап трябва да започне формирането у 
учениците на умения да търсятинформация, да правят информиран избор, 
като постепенно преминават към анализиране, синтезиране, класифициране 
и ориентиране към използване на личностно значимата информация.
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ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ЕМОЦИИ  
В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

Лиляна М. Каракашева

FOR POSITIVE EMOTIONS  
IN TEACHING MATHEMATICS

Lilyana M. Karakasheva

ABSTRACT: The article discusses some techniques for creating positive emotions 
in teaching Mathematics in the primary school.
KEYWORDS: emotions, teaching mathematics in the primary school.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-98/05.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Въведениe
Модернизацията на образованието е сериозно предизвикателство за 

преосмисляне на педагогическата реалност в сегашното училище поне в три 
аспекта: целеполагане, учебно съдържание и процес на обучение.

Новите социални и обществени реалности предполагат синхронизира-
не на образователните цели с тенденциите за демократизиране и хуманизи-
ране на обществото. Изучаването на съдържанието по всеки учебен предмет 
в училище от цел трябва да се трансформира в средство за придобиване на 
способности за самореализация, самооценка и самоусъвършенстване на уче-
ника. Традиционните ни представи за процеса на обучение в училище следва 
да бъдат разширени чрез осмисляне на някои по-ярко изразени своеобраз-
ни характеристики на съвременния ученик. Това пък от своя страна налага 
осъвременяване на съществуващите образователни технологии, като акцент 
се поставя върху гарантиране на отвореност, вариативност и демократичност 
на процеса на обучение. Тази насоченост е възможна чрез широко разгръща-
не на личностно ориентирания подход в обучението. Основополагащата идея 
на този подход се свързва главно с промяна в релацията „учител–ученик“, 
която се характеризира с подкрепа на индивидуалността, интересите и спо-
собностите на всеки ученик. Едни от най-ярките представители на хуманис-
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тичната психология А. Маслоу, К. Роджърс, Е. Фром, Д. Кацаров, Г. Пирьов и 
др. се обединяват около позицията, че обучението трябва да бъде „центри-
рано върху ученика“. Това на практика означава, че много по-често ученикът 
от състояние на пасивност (гледа, слуша, повтаря, запомня, възпроизвежда) 
трябва да се довежда до състояние на активност (наблюдава, проучва, търси, 
учудва се, споделя своето мнение, изслушва друго мнение, прави изводи). За 
довеждането до това състояние допринася и емоционалната нагласа на уча-
щите се. 

В това изследване ще споделим някои виждания относно възможност-
ите за създаване на образователна среда в обучението по математика в начал-
на училищна степен, в която доминират положителните емоции.

Изложение
Още Аристотел смята, че удивлението се явява подбудител на позна-

нието.
Видният философ, математик, физик и физиолог Р. Декарт също твър-

ди, че познанието започва с удивление. Това чувство, наречено страст, той 
поставя на първо място сред други шест и посочва, „че този, у когото няма 
природна склонност към тази страст, обикновено е невежа“ [2, с.632]. След 
анализиране на изследванията на редица психолози, ние възприемаме емо-
цията като психически процес, при който се изразява отношението на човека 
към предметите и явленията от заобикалящата го среда, към другите хора и 
към самия себе си като познаващо и действащо същество[6]. Интелектуал-
ните емоции възникват и функционират в системата на мисловната дейност. 
Те са в неделима връзка с познавателните психически процеси: усещане, въз-
приятие, представа, памет, въображение и мислене. И могат да бъдат емоции 
на успех или емоции на неуспех в дадена ситуация. И затова те могат да ус-
коряват, да поддържат или да намаляват мотивацията за учене и за постиже-
ния у учащите се. „Установено е, че през училищните години усърдната учеб-
на работа и добрите крайни резултати на фона на позитивно активиращата 
емоция (вътрешно удоволствие от успешното решаване на задачата) усилват 
вътрешната мотивация за постижения и стимулират ученето с разбиране“[6, 
с.133]. Освен това д-р Едуард де Боно, който е безспорен авторитет в прякото 
преподаване на мисленето като умение, споделя, че „личният живот винаги 
е изисквал мислене, но в бъдеще нарастващата сложност на потребностите 
ивъзможностите ще изискват още по-добро мислене“ [1,с.10]. „Емоциите и 
чувствата играят ключова роля в мисленето. Не става въпрос за тяхното из-
ключване, а за използването им в подходящия момент“ е категоричен Е. де 
Боно [1,с.33]. И понеже в най-общ план целта на обучението по математика е 
да се научат учениците да мислят, то дълг е на учителя да създава и поддър-
жа учебна среда, в която преобладават положителните емоции. За тази цел в 
обучението по математика в начална училищна степен успешно могат да се 
използват гатанки. Например:

За положителните емоции в обучението по математика
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1. Кой ходи, а от място не мърда? Отг. Часовникът
2. Седи град, сред града дванадесет кули, на всяка кула по четири про-

зореца, а на всеки прозорец – по седем стъкла. Що е то? Отг. Годината, 
месеците, седмиците и дните от седмицата

Изучавайки разместителното, съдружителното и разпределителното 
свойство на аритметичните операции събиране и умножение, особено вни-
мание учителят обръща на задачите за рационално смятане. Изборът на по-
рационалния начин за решаване на конкретна задача може да бъде съчетан с 
подходящ емоционален фон.В обучението по математика в началното учили-
ще важно място заема формирането на умения за устно смятане. Опитният 
учител може да разкаже на учениците и за уменията на древните индийци да 
умножават устно и бързо, което при тях е известно под поетичното име „въз-
душно смятане“, както и да го покаже чрез прости примери.

Например: Умножете числото 12 345 679 с числото 9.
Бързо се съобщава резултата – числото 111 111 111. А сега да умножим 

числото 12 345 679 с двуцифреното число 18. Отново бързо се съобщава ре-
зултата –деветцифреното число 222 222 222. А сега да умножим 12 345 679 с 36 
и резултата отново е деветцифрено число, но този път записано само с помо-
щта на цифрата 4 – 444 444 444.Итакапродължаваме да умножаваме същото 
това число 12 345 679 с двуцифреното число 81. Резултата е 999 999 999.

В един от случаите, например за умножението с числото 18, знаем че 18 
е кратно на 9. В този случай делим 18 на 9 и получаваме едноцифреното число 
2. Използвайки само цифрата 2 записваме деветцифреното число 222 222 222, 
което число е резултата от умножението на 12 345 679 с 18. 

Срещата с подобни задачи поражда удивление у учениците и пробужда 
желанието им да търсят, да експериментират, да решават други задачи. 

По преценка на учителя горната задача може да бъде преформулирана 
по следния начин. 

Задача.„Как да получим любимата си оценка по математика“ 
Напишете числото 12 345 679 и го умножете с числото 9,
12 345 679 . 9  111 111 111.
Ако същото число умножим с числото 18, ще получим 
12 345 679 . 18  222 222 222.
С кое число трябва да умножите числото 12  345  679, за да получите 

своята любима оценка по математика?
Използването на математически фокуси обикновено се свързва с „от-

гатване“ на намислено число. 

Задача. Намисли си число. Към него прибави 4. Получения сбор умно-
жи с 3 и след това прибави 3. Удвои получения резултат и от него извади 12. 
Резултата раздели на 6. От полученото число извади намисленото. Така полу-
чения резултат умножи на 4. И аз ще позная крайния резултат. 

Лиляна М. Каракашева
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Отговорът е 12 и в този момент обикновено се забелязва учудване или 

възторг у учениците от бързото отгатване. Не са редки случаите, когато уче-
ниците разпространяват математическите фокуси сред своите приятели и ги 
споделят със своите родители. Ефектът от използването на математически 
фокуси е още по-голям, ако възрастта на учениците позволява да се изясни 
математическата основа на получения резултат. Често отговорът се основава 
на някое алгебрично тъждество, както е и в този пример. 

Има групи задачи, които винаги „отключват“ мисленето и се решават 
с усърдие от малките ученици. Такава е например следващата задача, която 
е от състезание „Математическа дъга“ в Стара Загора, което е проведено с 
ученици от 3. клас през 1995 година [4, с. 63]. Аналогични задачи присъстват 
в почти всички теми за математически състезания и до днес.

Задача. С помощта на пет девятки, действията и скоби да се запишат 
два израза, така, че числената стойност на всеки да е 10. 

Пример: 9+9:9+(9-9) 10
Решаването на подобни задачи съдейства за развитие на качествата „на-

блюдателност“ и „съобразителност“ и доставя естетическо удоволствие[3].
Възможности да се прилагат похватите за създаване на положителен 

емоционален фон имат и часовете за свободно избираема подготовка по ма-
тематика в началното училище. Изучаването на темите „Ребуси и шифри“, 
„Магически фигури“, „Задачи с кибритени клечки“, „Задачи от претегления с 
везни“ и др. може да се комбинира с използване на исторически сведения, с 
решаване на старинни задачи или на фолклорни задачи. Употребата на таки-
ва задачи поражда очакване, интерес, радост от решената задача, любознател-
ност. И в резултат предизвиканите положителни емоции повишават ефектив-
ността на процеса на обучение по математика.

Арсеналът от средства за създаване и поддържане на положителен емо-
ционален заряд у учениците е богат. Разгледаните подходи могат да ни насо-
чат към следните изводи:

• За много теми от учебното съдържание по математика могат да се от-
крият и предложат задачи, които имат емоционален заряд и стимули-
рат интереса към този учебен предмет;

• Положителните емоции в часовете по математика съдействат за при-
вличане на вниманието, за неговото задържане, както и за разбиране-
то и запомнянето на новите знания;

• Положителните емоции са и в основата на развитието на редица 
черти на математическото мислене като широта, комбинативност, 
гъвкавост,съобразителност и други. 

За положителните емоции в обучението по математика
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Заключение
Намирането на добрия баланс между когнитивната сфера на развитие 

у ученика и емоционалната, понякога подценявана, неминуемо ще доведе до 
по –пълноценно развитие на всеки учащ се.
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PERSONALITY DEVELOPMENT SOCIAL FACTORS
Lora M. Rashkova

ABSTRACT: The article sets out the problems connected with personality devel-
opment under the influence of different social factors. The role of socialization 
and personal development factors is emphasised. Performers’ composition which 
is different in particular stages of human life – parents, people of the same age, 
school and colleagues is specified. Besides social factors, individual characteris-
tics, such as personal, mental and social skills, age, temperament, direction, also 
influence the socialization of a particular, person.
KEYWORDS: social factors, socialization, upbringing, social performer, social 
institutions, socializer, socializing individual.

Процесът на социализация на човека и формирането на личността, раз-
глеждан като процес на обучение за придобиване, усвояване и практикуване 
на знания, умения, ценности (идеи, убеждения, вярвания, представи) и мо-
дели на поведение (културни елементи и културни модели) е силно зависим 
от факторите на социалната среда: семейството, образованието, религията, 
икономиката, управлението, медиите.

И. Иванов [5, с. 65] посочва, че съществуват две основни понятия от-
носно факторите и институциите на социализация: „социализиращ се“  – 
това е обектът на социализация и „социализатор“  – агентът (индивид, 
институция,група), който социализира един или повече индивиди.

В съвременните условия определяща роля от социализаторите имат 
семейството, училището и средствата за масова информация. Другите като 
връстниците, социокултурна и демографска среда, различни субкултури са 
второстепенни въпреки че за определени хора могат да се окажат и решаващи 
[5, с. 66].

Г. Колев и Ж. Военкинова [7, с. 39] посочват, че агентите на социализа-
цията имат важна роля за израстването и развитието на човека, от тях зависи 
как ще протече неговия живот. 
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Съставът на агентите е специфичен през различните етапи от човеш-

кия живот. Например по отношение на децата такива са семейство – родите-
ли, братя, сестри, детските заведения и педагозите, съседите и връстниците.

За юношите и младежите агенти са: младежките групи, колегите – про-
фесионалната група, създаването на собствено семейство  – съпругът и съ-
пругата.

Агентите са различни и в зависимост от това доколко са значими за 
човека и с какви средства и в каква насока влияят. 

Л. Бърк и изследователите [2, с. 30–31] разглеждат развитието като ди-
намична система – непрекъстнато протичащ процес, започващ от зачатието 
до смъртта на човека, оформен от сложна мрежа от биологични, психологич-
ни и социални въздействия. Переспективата на жизнения цикъл е водещ под-
ход на динамичните системи.

Социализацията е исторически обусловен процес, по времето на който 
децата възприемат и усвояват определена система от норми, ценности, зна-
ния, култура. Този процес започва още в ранното детство а след това продъл-
жава да се развива. Семейството играе водеща роля в процеса на социалното 
формиране на личността, но върху този процес влияят и други главни факто-
рикато училището, средствата за масова информация [9, с. 190].

Социализацията трае практически през целия живот на личността 
основно под два типа взаимодействия: нецеленасочени като свободното об-
щуване, литературата, масмедиите, среда и специално организирани взаимо-
действия – това е възпитанието, което се осъществява в училище. 

Социализацията е процес на адаптация към социалната среда. Осъ-
ществява се чрез общуване между отделните индивиди, между по-малки и 
по-големи общности и опосредствено общуване чрез ценностите, нормите на 
обществото [1, с. 123].

М. Белова [1, с. 125]счита, че възпитанието е специален социален агент, 
който подпомага социализирането на личността. Останалите социални въз-
действия не са откъснати от възпитанието и имат случаен характер. Възпи-
танието е факторът, който в най-голяма степен може да осигури социализа-
цията на личността. Неопределеността, случайността и рискът от негативни 
влияния на случайни фактори се намалява чрез възпитанието.

Ж. Генова [3, с. 179]посочва следните фактори със социализиращ ефект:
– семейство;
– образование;
– религия;
– наука;
– икономика;
– управление;
– медии;
Семейството според Ъ. Бърджес и Х. Лок [3, с. 183] е основна, относи-

телно устойчива малка социална група, която се състои от родители, свързани 
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чрез брак и техните несемейни деца (собствени или осиновени), обикновено 
членовете на семейството живеят в общо жилище и имат отделно домакин-
ство, взаимодействат си помежду си чрез своите социални роли на съпрузи, 
родители, деца, братя и сестри.

Със специфичните си функции и механизми за влияние върху човека и об-
ществото семейството като социокултурна структура е сравнително устойчива 
социална среда в която човек намира сигурност, подкрепа и стабилност [3, с. 189].

Образованието е важен социален фактор. Основна функция на образо-
вателните институции е социализацията на децата и младежите в общество-
то, разглеждана като продължителен многофакторен процес на усвояване на 
необходимите знания, умения и опит и прилагането им в живота [3, с. 200].

П. Бояджиева [3, с. 201] счита, че образованието може да се изявява 
поради своята социална обусловеност и относителна самостоятелност като 
стабилизиращ фактор за обществото, в което функционира или като фактор 
за неговата промяна. Образованието е социално детерминирано във всички 
свои измерения: цели, функции, учебни програми, идеологии и практики.
Образователната система отразява основните черти на обществото в което 
функционира. През различните исторически периоди и социални условия 
образованието има различно съдържание и се реализира по различен начин.

Религията като фактор за развитие е система от идеи, представи, вяр-
вания. Тя включва ценности, норми и роли. Свързана е с различни символи, 
практики, церемонии, чрез които хората разпознават и се опитват да контро-
лират съществуването за тях на един свръхестествен живот и да живеят в 
хармония с него.

Социалната и индивидуалната ценност на религията се състои в спо-
собността и да предложи идеи, ценности и практики чрез които да се пре-
възмогнат трудностите в човешкото всекидневие – несправедливост, болка, 
смърт, страх. Религията може да предложи различни идеи, техники, които 
да приспособят индивида към определени социални групи. В същото време 
може да внушава вярвания и практики, които се противопоставят на общо-
приетите норми и ценности. Както за индивида, така и за общността рели-
гията може да бъде културна позиция, субкултура на сакралното, свещеното, 
отличаващата от светското и практическото познание [3, с. 214-215).

Наукатасе разглежда като сфера на производство на знания за при-
родния и социалния свят. С наука се занимават различни институции като 
университети, научни организации, асоциации. В резултат на драстичните 
социални промени и развитието на човешката цивилизация се развиват нови 
научни идеи и технически решения. Развитието на науката, модернизацията 
на технологията оказва влияние върху семейните отношения, образованието, 
икономическото развитие на обществото, процесите на мобилност и страти-
фикация. Еволюцията на науката, на основата на техническите знания води 
до рационализация, т.е. организирането на социалния и икономическия жи-
вот според принципите на ефективността [3, с. 222].

Социални фактори за развитие на личността
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Икономика като фактор за развитие има за цел да създаде условия за 

производство, разпределение на стоките и услугите, задоволяване на потреб-
лението. В социален смисъл икономиката е фактор в икономическия живот 
на хората.От степента на развитие на икономиката зависи и структурата на 
заетост и безработица, съотношението между висококвалифицирани и нис-
коквалифицирани кадри, социалната стратификация. Ефективната социална 
политика на държавата води до икономическия просперитет [3, с. 224–225].

Системата за управление удовлетворява потребностите от установява-
не и поддържане на социален ред и сигурност за отделния човек, социална 
група и общност. Политическите институции са структури и механизми за 
установяване и поддържане на ред и сигурност във взаимоотношенията меж-
ду хората. Те работят в защита на собствеността, правата и достойнството на 
гражданите. Социалната значимост на политическите институции е свързана 
с разработване и легитимиране на норми – конституция, закони, принципи, 
правила за тяхното приложение. Социалната значимост е свързана и с реша-
ването на спорни въпроси между гражданите.

Политическите институции в обществото са субекти в законодателната 
власт – Народното събрание, в изпълнителната власт – в лицето на правител-
ството и съдебната власт – съд, прокуратура, следствие. Те развиват струк-
тури на местно управление и местна администрация (общини), регионално 
управление и регионална администрация (райони, области) и държавно уп-
равление и държавна администрация [3, с. 244].

Медиите като социален фактор за развитие на личността играят важна 
роля. Голяма част от хората в едно обществото са в системата на „масовата 
комуникация“ и получават едновременно информация от организирани из-
точници. Масмедиите влияят върху поведението на хората с информацията, 
която получават, произвеждат и предават. Върху потребителското поведение 
влияят чрез реклама на стоки и услуги. С участието си в избирателни кампа-
нии, прогнози, информация влияят върху политическия избор и резултатите 
от изборите [3, с. 255–256].

Според Л. Милков [8, с. 69–70] фактори със социализиращ ефект са: – 
семейство, детска ясла, детска градина, училище, връстници, средства за ма-
сова информация и комуникация, демография, миграционни процеси, изку-
ство, култура, спорт.

Семейството – специфична миниинституция. Социализиращата функ-
ция на семейството е изключително важна за развитието на детето. В семей-
ната среда то усеща, разбира отношенията към него, наблюдава отношенията 
между родителите си и разпределението на задълженията.

Детска ясла, детска градина, училище  – атмосферата, социално-пси-
хологическият климат в тези учреждения и моделите на поведение влияят 
върху социализацията на личността. Голямо значение имат организацията на 
учебно-възпитателния процес, класната и извънкласната дейност, колектив-
ният живот при усвояване на опит – знания, умения, възможности.
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Връстниците  – връзката на детето с връстниците като неформално 

звено води до усвояване на еталон на поведение, създаден в самата детско-
юношеска среда. Тук се установява равноправие, извършва се самооценка, 
усвояват се социални ценности, които не съществуват в отношенията между 
възрастните и децата.

Средствата за масова информация и комуникация – те са мощно и ат-
рактивно социализиращо средство.

Демография – при семейства с различна структура социализацията е 
съществено различна. Под различна структура се има предвид – повече деца 
в семейството, съвместно живеене с възрастни, преобладаващ брой на мъже-
те или жените в семейството, отсъствието на единия или двамата родители.

Миграционни процеси – в различните социални райони не е еднаква 
социализацията. Има вариране между село–община, град–областен център–
столица, селскостопански район–индустриален район. Това се дължи на раз-
личната концентрация и задоволеност с културни институти – кино, театър, 
опера, библиотека, музеи, читалища, младежки домове, станции, дискотеки, 
учебни заведения – средни, полувисши и висши.

Изкуство, култура, спорт – това са фактори с изключително силно въз-
действие върху социализацията на децата и младежите. 

Интеграцията на индивидите в обществото става в определена социал-
на среда и в контакт с различните агенти на социализация [5, с. 53]. П. Иванов 
[6, с. 30] счита, че съществува класификация на всички социални фактори.В 
нея те се обединяват в три основни групи: макрофактори, мезофактори и 
микрофактори. Социалните макрофактори са цялото общество, държава-
та, системата на медиите, обществената култура и морал. Социалните мезо-
фактори са селището, етносът по местоживеене, конкретните медии, модата 
и др. по принадлежност към някоя субкултура. Социалните микрофактори 
включват семейството, съседите, връсниците, любовната двойка, различните 
малки социални групи (детска, юношеска, професионална, религиозна, музи-
кална, спортна, девиантна и др.)

Освен социалните институции върху социализацията на една конкрет-
на личност оказват влияние и индивидуалните особености на човека. Това са 
неговите лични, психични и социални качества, неговият темперамент, насо-
ченост, тенденции в развитието му [6, с. 30].

Социалната адаптация се осъществява при взаимодействието между 
факторите на личността и факторите на външната среда – социалната сре-
да. В процеса на адаптация активността на личността е възможна при една 
завършена социализация, когато индивидът е с относително изградена соци-
ална структура, през която се пречупват влиянията на средата. Социалната 
адаптация е равновесие между личността и социалната среда, докато социа-
лизацията е създаване на възможност за активно участие в социалния живот 
на основата на усвоен опит [4, с. 17].

Социални фактори за развитие на личността
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Заключение: Развитието на личността се извършва под въздействието 

на разнообразни социални фактори. Различните фактори и групови органи-
зации имат различно действие върху поведението на подрастващите в проце-
са на подготовка на младото поколение за социален живот. През различните 
етапи от човешкия живот съставът на агентите е специфичен. Агентите са 
различни и в зависимост от това доколко са значими за човека и с какви сред-
ства и в каква насока влияят. 
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СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА
Лора М. Рашкова

PERSONALITY SOCIAL DEVELOPMENT
Lora M. Rashkova

ABSTRACT: The articles sets out the problems connected with social develop-
ment of personality.. Personality is considered as a complex social phenomenon. 
It represents a complete, complex dynamic social system. Human personality 
and social environment are interrelated. The social environment represents the 
relation between personality and society. Personality development basic factors 
are specified: heredity, environment, upbringing, as well as the fundamental hu-
man activities – play, learning, labour, communication. 
KEYWORDS: individual, personality, social environment, social development, 
factors, resources, motive powers, activities

Човек живее в общност и за да се приспособи към нея, придобива не-
обходимите знания, умения и качества за социалност. Социалното развитие 
на личността е значим проблем, свързан с осигуряването на пълноценен жи-
вот на човека, реализацията и приобщаването му към обществото. Общест-
веният прогрес е възможен в резултат на осъщественото чрез образование и 
възпитание целенасочено предаване на натрупан производствен, социален и 
духовен опит между поколенията.

Обяснението за природата на човека е изключително разнообразно: 
еволюционистко, материалистическо, религиозно, мистично.

Уникалността на човешкото същество се състои в неговата религиоз-
ност, стремежът му към изкуство, в неговата разумност, нравственост. Чове-
кът е микрокосмос. Според Протагор „мяра за всички неща“, които са били, 
са или ще бъдат във Вселената е човекът [7, с. 7].

Характерно за индивидът са неговата уникалност, конкретност и ця-
лостност в смисъл неделимост. Терминът неделимост има латински произ-
ход – individuum [7, с. 8]. 

Индивидуалността на даден човек се изразява в конкретното съчетание 
на различни качества и е в основата на неговата уникалност. Визирайки соци-
ума, индивидуалността е близка до понятието личност, защото е възможно да 
си уникален само спрямо другите хора [7, с. 8].
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Личност е сложно понятие. Има много теории за личността и най-раз-

лични дефиниции. Авторът П. Иванов [7, с. 8] използва тезата, че личността – 
това са социалните измерения на човека. Понятието разкрива социалната 
природа на хората и връзката им с обществото. Показва същността на всеки 
конкретен човек като субект и обект на социална дейност, автор на социал-
ни взаимодействия и участник в социални отношения в рамките на дадено 
общество. Общопсихологическияt подход към личността разглежда нейната 
структура, функционирането и развитието и, като до известна степен се аб-
страхира от социалните и измерения. За социалните психолози идентифика-
цията и характеристиките на дадена личност се изразяват в нейната принад-
лежност към различни социални групи [7, с. 9].

Етимологията на понятието личност ни дава представа за образ. На 
латински „persona“ означава маска. В славянските езици коренът на думата 
„личност“ произхожда от лице. Лице, маска, образ имат смисъл само спрямо 
другите хора, спрямо обществото [7, с. 8].

А. Леонтиев [9, с. 196] пише, че: – „Личността е относително късен про-
дукт на обществено-историческото и онтогенетичното развитие на човека“.

Личността е социално понятие. Човек се определя като личност само по 
отношение на своите социални качества. 

Според Е. Фром [10, с. 21] под личност се разбира целостта от наследе-
ни и придобити психически качества, които са характерни за определен ин-
дивид и му предават уникалност.

С. Рубинщайн [10, с. 21] счита, че човекът е обществен индивид, раз-
умно същество, надарен с реч и способности за трудова дейност, субект на 
познание и активно преобразуване на света. 

Човек не се ражда личност, а става такава в процеса на овладяване на 
социалните отношения в обществото [10, с. 21].

От позицията на марксистко-ленинската философия историческият 
материализъм изучава човека, личността и индивида цялостно, тяхната същ-
ност и съществувание в обществото и природата [5, с. 28].

Личността е сложен социален феномен.Тя е цялостна, сложна динамич-
на социална система [5, с. 39].

Друго важно понятие е социална среда. Това е самото общество със 
всички негови компоненти и тенденции, в което съществува дадена личност. 
Социалната среда изразява отношението „личност  – общество“ и съдържа 
много елементи: демографски, етнически, политически, религиозни, нрав-
ствени, икономически, културни и др. Социалната среда изглежда като сис-
тема от реални социални обстоятелства – хора, структури, дейности, отноше-
ния, в които личността живее и се развива [7, с. 9].

Според Л. Десев [6, с. 99] съществуват три основни равнища на форми-
ране на личността: 

– стихийно – по силата на случайни външни въздействия и фактори;
– целенасочено – в резултат на организирани и системни педагогически 

действия и взаимодействия (възпитание и социализация в по-широк смисъл);

Лора М. Рашкова



535
– самоформиране – осъзнато самоизменение на личността, обусловено 

от действието на вътрешни фактори, преди всичко самовъзпитание; 
Класическите концепции за развитието на личността са се обособили в 

две основни направления:
– Биологизаторско направление – основен фактор за развитие на ли-

чността е наследствеността. Развитието е само растеж и проявление на онези 
качества, които са предопределени от наследствеността, от природата, зало-
жени в зародиш. Под природа се разбира биологичната даденост, наследстве-
ната информация, която получаваме от родителите си в момента на зачатието.

– Социологизаторско направление  – решaващ фактор за развитието 
на човека е социалната среда. Отричат се вътрешните закономерности. Ли-
чността се приспособява към социалната среда [2, с. 28].

И двете концепции отреждат пасивната роля в развитието на човека. За 
биологизаторското – в зависимост от природните дадености, а за социологи-
заторското в зависимост от социалните условия [1, с. 125].

Класическите концепции за развитието са пренебрегнали следните 
съображения: Човек не е пасивен обект на влиянията на средата, а активен 
субект. Съществува процес на активно взаимодействие на човека с обкръжа-
ващата го среда. Човекът е активен субект на дейността си, може съзнателно 
сам да изменя собствената си личност, да изменя поведението си, взаимо-
действайки си със средата [1, с. 125–126].

Е. Ериксон [12, с. 184] обобщава специфичните психосоциални харак-
теристики на всеки период от развитието на индивида чрез формирането на 
две противоположни емоционално-чувствени преживявания.

Първияt период е кърмачески от раждането до първата година от жи-
вота. Специфичната характеристика на този период се формулира като „раз-
витие на чувство за базисно доверие срещу чувство на недоверие“. Решаващо 
значение имат не толкова количеството на грижите, а качеството на отноше-
нието майка–дете. Това качество се определя от дълбоката и искрена обич на 
майката към детето.

Вторият период е ранното детство: втората – третата година. Основната 
антитез ае „чувство за автономия–самостоятелност срещу чувство за срам“. 
Развитие на двигателната дейност. Възпитанието в този етап трябва да осигу-
ри самоутвърждаване и независимост на детето, без да се изплъзва от социа-
лен контрол [12, с. 184].

Третияt период е доучилищната възраст (3 – 7-та година), която се оп-
ределя като стадий на играта. Алтернативата се изразява в „инициативата 
срещу чувството за вина“. Чрез играта се проявявят първите социално значи-
ми стойности. Детето започва да осмисля своята роля в света на възрастните 
именно чрез играта [12, с. 185].

Четвъртият период са първите училищни години (7 – 11-та година). Ос-
новната алтернатива за този период е „чувството за трудолюбие срещу чув-
ство за непълноценност“. През този период детето се преориентира от семей-
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ството към средата на ученическата общност. В конкуренцията със своите 
училищни другари то трябва да докаже своите способности. В този период 
интензивно се развиват познавателните функции на индивида: възпитание, 
памет, мислене, реч [12, с. 185].

Петият период е юношеството. Най-съществената цел на този период е 
изграждане на „чувство за идентичност срещу чувство за дифузия на иден-
тичност“. Личността търси своята стойност предимно в социален план. За 
този период са характерни сексуалното узряване и първите прояви на трудо-
ва дейност [12, с. 185].

Шестият период е ранна зрелост (младост). Основните преживявания 
тук са „чувството за интимност и близост срещу чувството за изолация“. 
През този период актуалност придобива проблемът за любовта, способнос-
тта на индивида да създаде пълноценни дружески семейни отношения, без да 
загуби в тях своята личност на определеност [12, с. 186].

Седмият период е зрелостта. Алтернативните преживявания сеизразя-
ват чрез „чувството за творчество срещу чувството за погълнатост в себе си, 
застой“. Активността на индивида се реализира в неговия стремеж към твор-
чество и грижа за по-младото поколение [12, с. 186–187].

Осмият последен период е старостта. Специфичните преживявания се 
определят „от чувството за цялостност срещу чувството за отчаяние“. В слу-
чаят е най-актуален проблемът за цялостното осмисляне на отминалия жи-
вот и формиране на върховна добродетел – мъдростта [12, с. 187].

Европейците от ХХ век изразяват доминираща представа през какви 
възрастови периоди преминава индивидът през своя жизнен път. Те са склон-
ни да разделят живота на триг олеми периода: детство от 0 до 20 г., зряла въз-
растот 20 до 60 г. и старост след 60 г. [11, с. 41]. 

Детството обхваща първите двадесет години, но през него стават най-
много промени, с най-бърз темп. През детството жизнените сили на индивида 
са във възход, те нарастват и се диференцират. Много повече важни събития, 
влияещи върху телесното, социалното и психо-духовното битие на индивида 
се случват в детството, отколкото в зрялата възраст и старостта, взети заедно.

През зрялата възраст жизнените сили са относително устойчиви, стабилни.
През старостта жизнените сили обикновено намаляват. Те са в упадък, 

който постепенно се ускорява [11, с. 42].
З. Фройд [3, с. 61] създава свой модел на личността и на факторите, 

които влияят върху поведението и. Трите основни компонента, формиращи 
структурата на личността, са „То“, „Аз“ и „Свръх-аз“. 

„То“ е безсъзнателното начало, произтичащо от бионаследствени фак-
тори, има изцяло наследствен характер и се влияе само от генетичната даде-
ност на човека. Процесите, които се извършват, са несъзнателни, ирационал-
ни, задоволяващи спонтанните влечения.

„Аз-ът“ е разумната част от структурата на личността, която често пъти 
влиза в противоречие със своята истинска същност.
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„Свръхаз-ът“ има нормативна характеристика, това са нормативните 

ограничения от морален, поведенчески и друг характер.
Личността се развива и съществува чрез тези три компонента, разкъс-

вана от противоречия и стремяща се към хармония [3, с. 61–62].
Г. Колев и Ж. Военкинова [8, с. 45] пишат, че: – „Социалното развитие 

на личността – това е количествено и качествено изменение на личностните 
структури в процеса на формиране на човека, неговата социализация и въз-
питание“.

То е закономерно и естествено природно явление, характерно за чове-
ка от неговото раждане в социална среда. Има непрекъснат и неравномерен 
характер. Непрекъстнатостта му се изразява в това, че всеки човек изпитва 
нужда от социално изменение, съхранение, социална реализация. Неравно-
мерността се състои в това, че социалното развитие няма линеен и постоянен 
характер. Процесyt на социализация се променя в зависимост от различни 
фактори  – възраст, темперамент, условия на среда, самоактивност. Човек е 
обект и субект на социализация. Разглежда се като обект на въздействие по 
пътя на усвояване на социален опит за развитие и самоизменение. Тази изява 
има осъзнат и неосъзнат характер. Осъзнат е когато човек сам реши с какво 
да се занимава, а неосъзнат е когато човек под влиянието на различни факто-
ри взема решения.Човекът е субект на собствената си психика и дейност, про-
менящ реалността около себе си и социалната среда, в която живее [8, с. 45].

Ценностните ориентации според М. Бурова [8, с. 46] са: – социални – 
определят се от възпитанието и от положението на даденото лице в обще-
ството и индивидуални – това са интересите, потребностите и личния опит 
на човека.

Източниците и движещите сили на социалното развитие на човека се 
разделят на вътрешни и външни. 

Към вътрешните източници се отнасят: потенциалът, получен от чове-
ка по рождение под формата на възможности и придобитите от него качества 
в процеса на трудовота му дейност, взаимовръзка между биологическия, фи-
зиологическия, психологическия и социален фактор,чувствата и нивото на 
тяхното развитие, вродените рефлекси.

Към външните източниците се отнася всичко, което обкръжава човека 
и което му оказва стимулиращо социално развитие и възпитание.

Вътрешните движещи сили са присъщи само за човека и обезпечават 
реализацията на индивидуалния му потенциал.

Външните движещи сили са тези, които стимулират, активизират вътреш-
ните движещи сили на социалното развитие и възпитание на човека[8, с. 47].

Ж. Военкинова [4, с. 59] сочи, че според съвременната педагогическа и 
психологическа наука факторите за развитие на личността са наследственост, 
среда, възпитание. 

Наследствеността е биологичното сходство между родителите и потом-
ството им, пред даване на белези по наследство. Представители на това на-
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правление, известно като биологизаторско са З. Фройд, Ч. Ламброзо, С. Хол, 
Д. Дюи и др. Според тях ролята на възпитанието е да подпомага естественото 
развитие [4, с. 60].

Средата това е социалното обкръжение на човека и разнообразните 
външни влияния, които му въздействат. Тази гледна точка споделят Я. Ко-
менски, Д. Лок, френските материалисти, социалисти-утописти и др., които 
са привърженици на социологизаторското направление. Според тях детето е 
такова, каквото го направи средата [4, с. 60].

Възпитанието е най-комплексният и силен фактор за развитието на ли-
чността. То винаги е целенасочено, организирано, предвидени са различни 
средства, методи и форми за възпитателно въздействие както и резултатите 
от тях [4, с. 61].

Формиращата роля на дейността за развитието на личността е разрабо-
тена в трудовете на Л. С. Виготски, А. Н. Леонтиев, А. Валон, Ж. Пиаже и др. 
Дейностите, които извършва човек, са много и разнообразни, но с фундамен-
тално значение са следните: игра, учене, труд и общуване [4, с. 62].

Заключение: Развитието на социалния Аз на човека се осъществява под 
влиянието на самата социална среда, социалните роли на личността, нейния 
опит, самопознание, самооценка и самоконтрол. Влияние оказват както и ге-
нетически фактори на човека, така и принадлежността към дадена култура.
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ТИПИЧНИ ГРЕШКИ НА СТУДЕНТИТЕ-ПЕДАГОЗИ 
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ТЕСТОВЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП 

ПО ОКОЛЕН СВЯТ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДА  
И ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВО

Людмила В. Зафирова

TYPICAL ERRORS OF STUDENT – FUTURE TEACHERS 
TO COMPILE TESTS FOR THE EARLY STAGE IN  

„THE WORLD AROUND“, „THE MAN AND NATURE“, 
„THE MAN AND SOCIETY“

Lyudmila V. Zafirova

ABSTRACT: This article is related to the test evaluation in natural and social 
sciences at an early stage. It presents different stages and specificity in drawing 
up the options for testing current, input or output evaluation, as well as training 
options for National External Evaluation in fourth grade „The Man and Nature“, 
„The Man and Society“. The focus in the article’s development was placed on typi-
cal mistakes that were made by the students – future teachers in the construction 
of various tests, and the proposed ways to address them effectively.
KEYWORDS: test evaluation, natural and social sciences, early stage.

Възникнал в края на XIX в. и началото на XX в. като средство за измер-
ване и оценка на определени личностни проявления, преминал през етапи на 
тотално възхваляване и категорично отричане и забрана, днес тестът заема 
своето заслужено място както в образованието и неговите изследвания, така 
и при оценка на личността. Самото понятие тест е многозначно — с него спо-
ред Г. Бижков „обозначаваме проверка, изпитване, проба, изследване, метод 
в педагогиката и психологията, в медицината, спорта“ (1, с. 48). Разгледан в 
един по-тесен смисъл, „тестът е научен метод за изследване на определени 
качества на личността, който се провежда при спазване на определени усло-
вия, има конкретна и научнообоснована цел, създава се според утвърдени 
изисквания, а резултатите се оценяват числово и се сравняват с предварител-
но създадени норми“ (1, с. 48). С други думи казано, тестът е инструмент за 
измерване и числово описание на познавателен конструкт (2, с. 51). Той из-
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мерва знания (факти, понятия, принципи, процедури) или умения, свързани 
с прилагането на знания, извършването на някаква дейност, постигането на 
определена цел. Знанията и уменията са основни компоненти на всеки поз-
навателен конструкт. Като инструмент за контрол и проверка на знанията и 
уменията на учениците тестът е широко застъпен метод за оценяване в учи-
лище. В часовете, свързани с учебното съдържание по природни и социални 
науки, в начален етап се използват следните негови разновидности: текущи 
тестове, тестове за входно или изходно ниво и тестове за подготовка на уче-
ниците за националното външно оценяване.

От казаното до тук ясно се вижда, че тестът за измерване на учебни по-
стижения не е новост у нас. Той винаги се е използвал като инструмент за оце-
няване, но със задължителното въвеждане на НВО в края на 4. клас (от 2006 г. 
насам) и включването на страната ни в редица международни изследвания в 
областта на образованието (като PIRLS, TIMSS и др.) навлиза още по-широко 
в образователната практика. Учителите още от първи клас започват да трени-
рат учениците си с такъв изпитен формат. Болшинството от тях обаче споде-
лят (при лични срещи или обучения), че предпочитат да употребяват готови 
тестове за проверка и оценка знанията и уменията на учениците, вместо да 
създадат свои авторски варианти. Причините за това са различни, но могат 
да се сведат най-общо до три:

• недостатъчната компетентност и липсата на увереност за създаване 
на качествен инструментариум по различните учебни предмети у го-
ляма част от учителите,

• трудности при съставянето на критериите и скалите за оценка и про-
блеми при оценяването на ученическите разработки,

• липсата на достатъчно свободно време.
Наблюденията ми над студентите по време на семинарните упражнения 

по Дидактика на родинознанието и природознанието и на часовете в ЗИД–
Тестово оценяване по природни и социални науки, които водя във Факултета 
по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски“ ми дават 
основание да твърдя, че и бъдещите педагози срещат подобни трудности при 
създаването и оценяването на тестове по природни и социални науки, както 
и действащите начални учители. Описаните в материала типични грешки се 
дължат на практическия опит и наблюденията на автора. Те са обобщени и 
систематизирани. Предложени са практически решения за тяхното преодо-
ляване.

Най-често срещаната и много груба грешка, която бъдещите педагози 
допускат, е че разместват етапите на създаване на теста (първо пишат задачи-
те и след това чрез тях извеждат очакваните резултати, които искат да бъдат 
измерени в теста). Причината за това според мен се корени в трудностите на 
колегите да определят точно целта на своето изследване. Това, разбира се, е 
съвсем нормално предвид липсата на достатъчно опит у бъдещите педагози 
в тази област. Ролята на университетския преподавател е да обърне сериозно 
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внимание на обучаемите си, че подобно действие би опорочило резултатите 
от изследването, би нарушило надеждността на теста и в никакъв случай не 
бива да се допуска. За преодоляването на тази грешка се провеждат множе-
ство упражнения за съставяне на тестови спецификации на различни видове 
тестове за измерване на учебни постижения. Във връзка с тяхното изработва-
не на студентите се налага да извършат следните действия:

1. Да определят целта на своето изследване. (Това е много съществен 
момент от конструирането на теста, защото в зависимост от целта очаква-
ните резултати, които ще бъдат измервани впоследствие, са различни. Ако 
предстои изработване на тест за текущ контрол, то тогава следва да се прове-
рят очакваните резултати на ниво тема от УП за съответния клас. Ако ще се 
прави входно или изходно ниво, то тогава трябва да се вземат предвид очак-
ваните резултати на ниво програма. А ако се прави тест за подготовка на уче-
ниците за НВО, се използват очакваните резултатите от ДОИ по културно-
образователната област, в която е включена дисциплината, за края на етапа в 
съответната образователна степен.)

2. Да изработят съдържателна рамка на теста, в която точно и ясно да 
разпишат всички очаквани резултати, които следва да бъдат измерени; да 
определят познавателното равнище на всяка една от задачите с помощта на 
поведенческите глаголи, включени в тях; да уточнят броя на задачите в теста 
и техния формат.

3. Да създадат задачи, съобразно съставената съдържателна рамка и 
ръководства за оценка. (Всяка задача е придружена от индивидуално ръко-
водство за оценка.)

4. Да направят експертна оценка на готовите задачи на свои колеги. 
(Задачите на всеки студент се оценяват от трима негови колеги по предвари-
телно уточнени критерии, включени в експертна карта, предоставена от уни-
верситетския преподавател.)

5. Да редактират задачите си, съобразно препоръките в експертните 
карти и при необходимост да създадат нови задачи, за да се покрият всички 
очаквани резултати в съдържателната рамка на теста.

6. Да конструират окончателния вариант на теста.
7. Да съставят скалата за оценка.
Друга често срещана грешка на студентите е посочването на много 

нисък праг за „тройка“ и обособяването на дублиращи се интервали за ня-
кои или за всички от оценките. Обикновено в желанието си да бъдат по 
толерантни към учениците те дават положителна оценка (среден 3) на прак-
тика за липса на знания (под 1/3 от максималния брой точки в теста; а е 
прието, че при тест, включващ въпроси с избираем отговор това е „прага 
на налучкване“ и следователно не бива да бъде оценяван). Освен това при 
определянето на диапазоните на оценките студентите често не отчитат, че 
един и същи резултат не е редно да присъстват в два различни интервала. 
Тези слабости лесно се преодоляват чрез решаване на практически казуси, 
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при обсъждането на които обучаемите сами откриват грешките си и без-
проблемно ги коригират.

Неточности или пропуски се наблюдават и при съставянето на тестови 
задачи от студентите. Опит за преодоляването на грешки от подобен харак-
тер е направен чрез формулирането на конкретни правила за писане на зада-
чи. Тук е важно да се уточни, че тези правила не са строги норми или канони. 
Те са изведени от практиката и могат да се приемат единствено като насоки 
към авторите на задачи. Прилагането им трябва да е разумно и творческо, а 
не консервативно. Спазването на абсолютно всички правила е невъзможно, 
защото има такива, които взаимно се изключват понякога. Достатъчно е ав-
торите на задачи да са наясно със смисъла, който стои зад всяко правило и 
какъв е рискът (какво следва) при неговото нарушаване. Само тогава те ще 
могат да ги използват рационално и ефективно.

За по-голяма прецизност и по-лесно възприемане правилата са групи-
рани в пет категории: съдържание, формат, стил, условие, възможности за 
отговор (последното се отнася единствено за задачите с избираем отговор). 
Всяко правило поотделно е обяснено по-долу.

Правила, свързани със съдържанието на задачите:
1. Задачата да измерва точно едно определено съдържание и познава-

телна област от съдържателната рамка. Целта на всяка тестова задача е да 
измери определено съдържание на определено познавателно равнище. Тези 
параметри са зададени в съдържателната рамка. Тя определя какви задачи по 
съдържание и познавателно равнище са нужни за теста. Затова съставители-
те пишат задачи само по указанието от съдържателната рамка и „свързват“ 
всяка задача с точно една клетка от нея. Това правило не трябва да се нару-
шава. Задачи, които не са написани според изискванията на съдържателната 
рамка, нямат място в теста. 

2. Задачите да са логически независими една от друга. Не е допустимо 
решението на една задача от теста да зависи от решението на друга задача от 
същия тест. В противен случай отговора на едната, може да подскаже или да 
се изключи автоматично от отговора на другата. Това правило също не трябва 
да се нарушава.

3. Да не се пита за прекалено специфично или прекалено общо съдържа-
ние. Прекалено специфичното съдържание обикновено съответства на пери-
ферни и маловажни знания/умения. Не е разумно да се отделя време за оценя-
ване на такива знания/умения. Прекалено общото съдържание често е толкова 
общо, че няма еднозначен правилен отговор или има толкова много изключе-
ния, че задачата изглежда абсурдна. Това правило би могло да се наруши.

4. Задачата да измерва единствено знание или умение, а не навързани 
последователно няколко от тях. Ако една задача измерва няколко неща, не 
може да се установи какво не знае ученик, който не я е решил, т.е. губи се 
възможността за диагностика. Ако е нужно да се оценят няколко свързани 
знания/умения, може да се използва поредица от зависими задачи.
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5. Да не се пита за съдържание, което е свързано с личностно мнение. 

Такива задачи обикновено нямат обективно правилен отговор. Правилото не 
трябва да се нарушава, когато се съставят задачи с единствен избираем отго-
вор от класическия тип.

6. Да не се използват похвати, за да се „подлъже“ нарочно ученикът. 
Целта на всяко оценяване на ученическите постижения е да поискаме от уче-
ника да покаже какво знае, т.е. „да измъкнем“ от него знанието/умението. 
Всяко нарочно подлъгване действа в обратната посока. Освен това, такива 
подлъгвания разрушават доверието на учениците в оценяването. Става въ-
прос за „трикове“ от вида на: нарочно заблуждаване на ученика; поставяне 
на задачата в контекст, който или няма нищо общо с нея, или я представя в 
неестествен вид; представяне на познати факти/принципи по начин, който 
няма нищо общо с този, по който те се изучават и др. Правилото не трябва да 
се нарушава.

Правила, свързани с формата на задачите:
7. Да се използва един от следните формати на задачи: класически зада-

чи с избираем отговор; задачи за съответствие; задачи с алтернативен отго-
вор; задачи от типа вярно–невярно; комплексни задачи с избираем отговор; 
задачи с повече от един верен отговор; съставни вярно–невярно задачи; поре-
дица от зависими задачи (разбиране на текст, проблемни ситуации, линейно 
наредени, ползващи нагледни материали).

8. Разположението на възможностите за отговор да е вертикално. (Това 
правило касае задачите с избираем отговор от класическия тип.) Вертикално 
разположените възможности за отговор са по-ясни за възприемане. Така се уле-
снява четенето и се съкращава времето за решаване на задачата. Хоризонтално 
разположените възможности за отговор намаляват мястото, на което се отпечат-
ва задачата, като в крайна сметка се намалява разходът на хартия. Въпреки че 
се възприемат по-трудно, хоризонталното разположение на възможностите за 
отговор също е допустимо. Тогава трябва да осигурим достатъчно място между 
възможностите за отговор, за да е ясно коя къде започва и свършва. Недопустимо 
е при четири възможности за отговор те да се групират на „две по две“.

Правила, свързани със стила на задачите:
9. Задачите трябва да се редактират и подобряват. Това е задължителна 

и важна част от съставянето на теста. Дори и да има притеснения от липса на 
време, трябва да се намери начин задачите да се редактират. Понякога и „до-
бре редактирани“ задачи допускат още по-добра редакция.

10. Използваният език да е съобразен с възрастта на учениците. Целта 
на теста е да измери и оцени това, което е заложено в спецификацията му, а не 
способността на ученика да чете текст, който евентуално не напълно разбира. 
Затова езикът на задачите трябва да е съобразен с най-слабата група ученици, 
за които е предвиден тестът. Ако четенето обърква учениците, резултатът от 
теста ще е отражение на някаква смес от знания/постижения, които измерва-
ме, и възможности за разбиране на текст.
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11. Да се използва граматиката на книжовния български език. Граматичните 

грешки разсейват учениците. Тест с граматични грешки прави лошо впечатле-
ние, дори на учениците. Освен това понякога граматичните грешки могат да до-
ведат до двусмислие в задачата или дори да я направят грешна.

12. Да няма излишни думи с цел да се намали времето за четене. 
Времето за прочитане на задача с избираем отговор трябва да е възможно 
най-кратко. Така може да се дадат повече задачи за предвиденото време за 
теста. Премахването на излишни думи спомага за тази цел. Това, разбира се, 
не трябва да става за сметка на лоша или неразбираема формулировка.

Правила, свързани с условието на задачите:
13. Условието на задачата да е или като въпрос, или като незавършено 

изречение. За предпочитане в начален етап е въпросителната форма, но с цел 
съкращаване на условието е допустима и формулировката на условието като 
недовършено изречение. При еднаква дължина на условието са приемливи и 
двата варианта.

14. Указанията/информацията за учениците трябва да са пределно 
ясни. Ученикът винаги трябва да е наясно точно какво го питат и какво се 
очаква от него.

15. Основната идея на задачата да се включи в условието, а не във въз-
можностите за отговор. Понякога авторите на задачи, в стремежа си да напра-
вят кратко условието, оставят основната идея на задачата във възможностите 
за отговор. Това не само че прави дълги всички възможности за отговор, но 
и разсейва учениците.

16. Да се избягва неадекватен контекст. В стремежа си да напишат „ре-
алистични“ задачи някои автори поставят контекст, който няма нищо общо 
със задачата. Това ненужно удължава условието и разсейва учениците. Тук 
не става въпрос за задачи, които естествено се нуждаят от контекст и той е 
неразделна част от тях.

17. По възможност, условието да е в позитивна форма. Ако се налага да 
е в негативна, думи като НЕ, НИКОГА и др. да са с главни или по-тъмни бук-
ви. Поставянето на условието в негативна форма често води до затруднения 
за учениците да го разберат правилно. За да се избегне използването на нега-
тивна форма, понякога е добре да се промени формата на задачата.

Правила, свързани с възможностите за отговор (отнасят се един-
ствено за задачите с избираем отговор от класическия тип):

18. Броят на възможностите за отговор да е толкова, колкото до-
бри такива могат да се намерят за задачата. Обикновено той е между 3 и 5. 
Намирането на подходящи дистрактори на задачите е едно от трудните неща 
при писане на задачи с избираем отговор. Дистракторите трябва да са такива, 
че да „работят“, т.е. да бъдат избирани от ученици, които нямат необходимите 
знания/умения да решат правилно задачата. Понякога, за да се намерят таки-
ва дистрактори, в началото авторите може да поставят повече възможности 
за отговор. След анализ на данните от апробацията да оставят само онези 
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дистрактори, които действително работят. Да се напишат повече от 4 рабо-
тещи дистрактора (т.е. 5 възможности за отговор) е често пъти невъзможно. 
Редица изследвания показват, че 3 възможности за отговор са напълно дос-
татъчни (в голяма част от случаите). Традицията да се пишат повече от 3 въз-
можности за отговор е доста силна и затова много автори избират „златната 
среда“ от 4 възможности за отговор (в начален етап това е рядко практикува-
но явление; обикновено се използват задачи с три възможности за отговор).

19. Възможностите за отговор да се поставят в логичен ред. Така те се 
възприемат/осъзнават по-лесно и се намалява времето за решаване на зада-
чата. „Логичен ред“ може да е нарастващ или намаляващ (за числа), азбучен 
ред (за думи или изрази) и др.

20. Възможностите за отговор да са логически независими. Ако някои от 
възможностите за отговор са логически свързани, може да се получи повече 
от един правилен отговор. Освен това по логически съображения могат да се 
изключат някои от дистракторите като неправилни отговори, без ученикът да 
знае да решава задачата по същество. Това правило не трябва да се нарушава. 

21. Възможностите за отговор да са хомогенни по съдържание. Нехомо-
генните по съдържание възможности за отговор често съдържат неволна 
подсказка за правилния отговор, особено, ако точно той се различава по съ-
държание от останалите. Правилото може да се нарушава, но трябва много да 
се внимава.

22. Възможностите за отговор да са почти еднакво дълги. Смисълът на 
това правило е подобен на смисъла на предишното.

23. Да не се използват „никое от горните“, „всички по-горе“, „не знам“ и 
др. подобни. Всяка задача в теста има правилен отговор и няма основателна 
причина той да не се даде като възможност. Поради това „никое от горните“ 
не е смислено да се поставя. Възможността „всички по-горе“ показва, че са 
дадени повече от един правилен отговор, което не е редно. Целта на „не знам“ 
е да се ограничи налучкването. Но учениците не са склонни да си признават, 
че не знаят. Освен това налучкването не е проблем, стига да се вземе пред вид 
при анализа на резултатите.

24. Възможностите за отговор да са в позитивна форма. Смисълът на 
това правило е както смисъла на правило. Ако се налага да се използва от-
рицание, по-добре то да е в условието на задачата, отколкото във възмож-
ностите за отговор. Двойно отрицание и в условието, и във възможностите за 
отговор е абсолютно недопустимо.

25. Да се избягват хумористични възможности за отговор. Наличието 
на „хумористични“ възможности за отговор води до разсейване. Учениците 
не обръщат сериозно внимание на такава задача. Освен това, хумор за някои 
може да доведе до отрицателни емоции за други.

26. Точно един от възможностите за отговор да е правилен. Това е ха-
рактерна черта на задачите с избираем отговор от класическия тип. Авторите 
трябва много да внимават за стриктното спазване на правилото.
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27. Правилният отговор да се слага на различни места. Това намалява 

възможността учениците да забележат някаква закономерност за появата на 
правилния отговор. Добре е в рамките на целия тест правилният отговор да 
се появява почти равномерно на всички възможни места.

28. Да не се дават неволни указания за правилния отговор като:
• Специфични думи като „винаги“, „никога“, „напълно“, „абсолютно“ и т.н. 
• Предизвикване на асоциации, показващи правилния отговор. 
• Граматически различен правилен отговор.
• Очебиен правилен отговор.
• Получаване на правилния отговор по погрешен начин.
• Групиране на дистракторите, за да се „види“ правилният отговор.
• Очевидни дистрактори.
29. Всички дистрактори да са правдоподобни. Няма смисъл да се поста-

вят дистрактори, които никой не избира. 
30. За дистрактори да се използват типични грешки на учениците. Това 

значително увеличава възможностите да се пишат правдоподобни дистрак-
тори. 

От всичко казано до тук може да се направи изводът, че колкото „по-
добри“ задачи са налице, толкова „по-хубав“ тест ще се получи. Ето някои 
белези на „хубави“ задачи от гледна точка на съдържание и смисленост.

„Хубави“ задачи може да са такива, които:
• фокусират върху важни области от обучението;
• са конструктивни и смислени задания;
• са безпристрастни;
• наблягат на централни/важни знания и умения, а не на тривиални де-

тайли;
• ясно казват на учениците какво се очаква от тях като задание;
• са самостоятелни и не зависят от това дали учениците са изпълнили 

или не някоя(и) от предишните задачи.
В такива задачи не трябва да има:
• труден за разбиране изразен стил;
• дълги изречения;
• сложни изречения;
• логически труден за разбиране език;
• неясно поставени въпроси;
• противоречивост;
• неясни думи или термини, които не са познати за учениците, за които 

е предназначен тестът;
• грешни и/или подвеждащи чертежи;
• неточни или неправилно направени диаграми.
В разработените от студентите тестове се откриват и други грешки, 

които не са толкова значими и поради това тук не им е отделено специално 
внимание. Разбира се, в студентските тестове се откриват и много оригинал-
ни идеи, на които ще бъде посветена отделна разработка.

Людмила В. Зафирова
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В заключение можем да кажем, че тестовете са широко застъпени в оце-

няването на учебни постижения в началното училище. Осъзнавайки тази ре-
алност, бъдещите педагози съзнателно се стремят да повишат квалификация-
та си в тази област. Те с желание и ентусиазъм се включват в разработването 
на подобен инструментариум за оценка и макар да допускат известни грешки 
(които лесно и бързо могат да бъдат преодолени с квалифицирана помощ от 
страна на преподавателя), ентусиазмът им не бива да се убива. Напротив. Те 
всячески трябва да бъдат поощрявани и насърчавани за участие в подобен 
род дейности, защото това ще доведе до формирането на качествени инстру-
менти за оценка на учебни постижения в началното училище, от което систе-
мата ни определено има огромна нужда.
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ABSTRACT: This article reveals the main stages associated with the preparation 
of the music teacher to present songs in class in comprehensive school. It empha-
sizes the place of the song in relation to the development of the syllabus.
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Въведение
Планирането на учебната дейност във връзка с представянето на песни 

е задължителен елемент от предварителната работа на учителя. Внимателно-
то обмисляне на всички детайли по организацията и провеждането на музи-
кално-възпитателния процес стои в основата за осъществяване на ползот-
ворна учебна дейност. Целта на настоящия доклад е разкриването на основ-
ните стадии, свързани с подготовката на учителя по музика за представяне 
на песни в клас в общообразователното училище. От така представената цел 
произтичат следните задачи:

1. Да се поставиакцент върху важни моменти от самостоятелната рабо-
тана учителя;

2. Да се разкрие мястото на песента във връзка сразработката на план-
конспекта.

Предварителната работа на учителя върху песенния материал 
За реализиране на учебната дейност и за развитие на способностите 

на учениците си, учителят осъществява действия, включващи планиране, 
контрол, корекцияи отчитане на резултатите, организирани в система [6]. И. 
Пеев посочва, че: „планирането е научно предвиждане, психологически и пе-
дагогически обосновано, насочено към практическо реализиране на учебно-
възпитателни цели и задачи [6:59]. Авторът подчертава, че планирането на 
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учебната дейност включва два основни принципно различни момента. Те се 
разграничават помежду си в зависимост от това дали целта е самостоятел-
ната писмена разработка на методичната единица (план-конспект)или пред-
ставлява целенасочен, дългосрочен процес свързан с решаването на сходни 
проблеми [6].

В планирането на певческата дейност като процес важно място намират 
действията на учителя по време на самостоятелната му подготовка върху пе-
сенния материал преди неговото представяне пред учениците. Тази предвари-
телна работа започва с разучаването на песента. Отделянето на достатъчно 
време за наизустяване текста и мелодията на песента е една от първите стъпки, 
които е важно да се предприемат. Свободното им владеене се отразява на ка-
чеството на интерпретацията. То дава също възможност на учителя и да обръ-
ща внимание на реакцията на учениците, като осъществява зрителен контрол. 

Изпълнението на съпровода на пиано или друг подходящ инструмент 
като акордеон или електронен клавишен инструмент е друг основен момент. 
Акомпанирането на песните с музикален инструмент улеснява тяхното разу-
чаване, тъй като може да се избира удобно работно темпо и при необходимост 
на един подходящ етап да се отделят и изработят фрази, създаващи труднос-
ти при изпълнение от учениците. Това позволява своевременното овладяване 
на технически и вокални трудности, спестява време и акцентира вниманието 
върху специфични моменти без излишно да се приповтаря вече усвоеното. 

Самият клавир би могъл да представлява елементарен акордов аком-
панимент на основната мелодия, но доброто владеене на инструмента и из-
ползването на богатството му от изразни средства допълва впечатлението от 
вокалното изпълнение. Самите ученици дори често избират доброто живо 
изпълнение пред записа. В някои случаи може да се предпочете да се изсвири 
само мелодията, ако е необходимо, да се обърне внимание на по-труден ин-
тервалов скок (активизиране на тонововисочинниямелодическия слух) или 
ритмична комбинация (активизиране на ритмическия усет); в други случаи 
може да се изпълни само акордовия комплекс (активизиране на тоновови-
сочиннияхармоническия слух). Същевременно използването на музикален 
акомпанимент не е непременно задължително при всяко изпълнение. При 
пеене акапела се активизира вътрешният слух на учениците; цели се засилва-
не на слуховия контрол, стимулира се самостоятелното музикално мислене.

Честите печатни грешки или несъответствия между нотен текст и из-
пълнението на песента от записите, предназначени за работа в часовете, пред-
полага и внимателен оглед на нотната партитура, предоставена от авторите на 
книгите за учителя, която ще се използва от преподавателя. При необходи-
мост – тя трябва да се коригира още на този ранен стадий. Добрите познания 
и прилагането на практически умения по хармония и солфеж са ценни и на 
този етап от работата. 

Разработването на упражнения за разпяване за всяка конкретна песен 
е важен момент от предварителната работа на учителя, тъй като разпяването 
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има голямо значение за подготовката на гласа, за усъвършенстване на певче-
ските умения и навици, за развитие на музикални способности. Във връзка с 
певческото развитие, за да бъде то управляемо, Г. Стоянова съветва да се уста-
нови началното състояние на качествата, които се развиват у учениците, техни-
те способности и свойствата на детския глас (тембър, сила, диапазон) [7]. Тъй 
като класът е едно малко общество от деца, притежаващи различни музикални 
способности, развити в нееднаква степен, от значение е да се планира разви-
тието на всеки клас и да се регистрира напредъкът му. Това може да се осъ-
ществи и чрез разпяването.За да подбере подходящи упражнения за разпяване, 
учителят е редно да се съобрази с характера на песента, технически и музи-
кално-изпълнителски трудности, с възможностите на учениците, специфични 
размери, ритъм и др. От съществено значение е той да използва или съчини 
такива модели за разпяване, които са най-подходящи в конкретната ситуация и 
които ще спомогнат за развитие на певческите качества и умения у учениците. 

Към самостоятелната подготовка на учителя можем да причислим и 
изготвянето на диригентски анализ. В него се обръща внимание на фрази-
ровката, динамиката, щрихите, дъховете, акцентите, кулминацията, на спе-
цифични моменти от песента. В анализа се включва и всичко онова, което 
според учителя би създало някакъв проблем при изпълнението от учениците. 
Предпоставка за трудности при изпълнението са особения ритъм, метрум, 
темпо, звукосъчетания, хармония, интерваликаи др. Задълбоченото обмис-
ляне на анализа и вникването в смисъла на поетическия текст оказва влияние 
и върху интерпретацията на песента от учителя, а по-късно и от учениците. 
Изборът на диригентски жест и изработването на всички елементи от дири-
гентската техника в конкретния случай способства за по-релефното изпълне-
ние на учениците1. Диригентският анализ оказва влияние на всички етапи от 
работа на учениците с песенния материал.

За позитивното възприятие при първото представяне на песента пред 
учениците може да съдейства и подходящата емоционална нагласа. Чрез нея 
посредством разнообразни форми на работа се цели да се предизвика на-
строение, близко до това, което носи новата песен. Интеграцията на различ-
ни изкуства и използването на картини, стихове, разкази или насочването 
на мисленето им към определен проблем чрез дискусия, би могло да пред-
разположи учениците и да подпомогне тяхното възприемане. Осъществява-
нето на пряка връзка с жизнения, социалния опит на учениците, с околната 
действителност, както и стимулирането на мисленето и чувствителността им 
с подбрани средства, е добра предпоставка за това.

Представянето на песента от преподавателя на вниманието на учени-
ците представлява своеобразно концертно изпълнение на учителяв ролята 

1 Проблемът за диригентския анализ на песните, предназначени за изпълнение 
от учениците в класще бъде разработен по-подробно в друга статия, поради ограни-
чения обем на настоящата.
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на певец и музикант пред неговата публика. Детската аудитория реагира с 
неподправени, искрени реакции, но е и изключително деликатна публика 
предвид това, че придобива своите музикални представи и вкусове под въз-
действието на своя учител по музика2. Затова отговорността, която той носи 
със своето изпълнение, е твърде голяма и изкисква във всеки един момент 
да се влагат в него артистичност, емоционалност, изразителност, прецизност 
и професионализъм. Това важи с особена сила при първото изпълнение на 
песента пред учениците, тъй като то е решаващо за първото впечатление и 
положителното отношение на децата към песента, отхвърлянето или радуш-
ното ѝ приемане. Позитивното отношение на преподавателя към песента се 
отразява и при изпълнението на песента и съответно отново повлиява върху 
възприятието на учениците. Всичко това обуславя продължителна подготов-
ка на учителя, която представлява сама по себе си сложен творчески процес.

За осъществяването на интересна емоционална нагласа в часа по му-
зика, както и за предизвикване на по-голямо въздействие върху учениците, 
се използват и специални нагледни средства и материали, които учителят 
трябва да подбира с голямо внимание. Още тук могат да се осъществят раз-
нообразни интеграционни връзки с други изкуства. Представянето на вни-
манието на учениците на рисунки, репродукции, фотографии, колажи, лите-
ратурните произведения с близка тематика дават нов нюанс, който обогатява 
впечатлението на учениците. Използването на реквизит, костюми или на-
родни носии (традиционни или стилизирани) допълва цялостнатапредстава 
и внася допълнителен щрих при изпълнението на песните като активизира 
образното мислене на изпълнителите – деца и преподавател. Разбира се, не 
всеки път учителят би могъл да включи подобни акценти в урока си. Но дори 
да не разполага със специално създаден реквизит или костюми с конкретно 
приложение, подбраните с вкус отделни елементи от облеклото или подходя-
щи атрибути,могат да бъдат достатъченстимул за въображението, който ще 
провокира емоционален отклик у учениците. 

Определянето на съвременни технически средства, които биха могли 
да се включат в урока по музика, също е важен момент, върху който е необхо-
димо да се обърне особено внимание. Тъй като технологиите вече са нераз-
делна част от съвременния бит, изолирането им от учебната среда означава 
откъсване от жизнената действителност. Включването им в часовете вече е 
заложено и от новите учебни програми и Държавния образователен стандарт 
(ДОС) за началния и прогимназиалнияетап от основната степен на образова-

2 Има се предвид, че учителят по музика за много ученици ще остане един-
ственият професионален музикант, с когото те са общували активно в живота си. За 
краткото време, което учителят прекарва заедно с учениците си, освен всички други 
задължения,той има ангажимента и да предаде своята любов към стойностната музи-
ка на възпитаниците си. Все пак в свободното време на учениците влияние за форми-
рането на вкусовете и нагласите им оказват редица други фактори.
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ние и за първи гимназиален етап от средната степен на образование. Заявява 
се изискването за дигитална компетентност на учениците, както и резултати 
по теми за съответния етап и степен на образование [8, 9, 10, 11].

С появяването на тема в структурата на учебните програми, свързана 
със съвременните технологии, авторите ѝ заявяват необходимостта от из-
ползването им като естествен момент от образователния процес. В тази връз-
ка като част от резултатите, които имат отношение към певческата дейност, 
биха могли да се изтъкнат възможностите за подпомагане осъзнаването на 
достойнствата и недостатъците на собственото изпълнение чрез запис на зву-
ченето на ученика или класа по време на изпълнение на песен. Чрез песента и 
използването на софтуер за основни звукови корекции ще се покаже нагледно 
значението и взаимовръзката между различни музикални явления. Необходи-
мо е учителят да открие и да приложи в работата си свободно такива програ-
ми, които да му послужат в изпълнението на поставените цели и задачи.

Към допълнителни технически средства, които способстват за обогатя-
ване на представите на учениците можем да изтъкнем и мултимедия, проек-
тор и др. Чрез подбрани откъси от документални филми, видео от концерт-
ни изпълнения на музикални произведения, оперни, театрални постановки, 
учителят е в състояние да разшири кръгозора на своите ученици, да стимули-
ра тяхната чувствителност и да ги вдъхнови. Когато към дисковете към учеб-
ника, предназначени за музикална илюстрация в урока, се прибавят значите-
лен брой CD и DVD с примери, които учителят подбира по своя инициатива, 
е необходимо да се направи картотека.

Песента в урока по музика за пети клас 
За да се осъществи приемственост между различните класове, както и 

планомерно организиране на обучението през годината, се съставя годишно 
разпределение. От съществена важност е да се оформят методичните едини-
ци по часове. От гледна точка работата по песенния материал учителят раз-
пределя песните, съобразявайки се със съдържанието на учебната програма, 
с необходимостта от разучаване на песни във връзка с осмислянето на дадено 
музикално явление, конкретен празник или сезон.

Предварителната работа на учителя, подготовката на анализите и пис-
мените разработки по етапи на музикалния материал, се свързва и с подготов-
ката на план-конспект. Първата част от план-конспекта е организационна. 
След като се определи тема и цели се посочват най-общо и задачите на урока, 
които биват образователни, възпитателни и развиващи. Общата постановка 
за задачите на обучението – знания, умения и навици, формиране и развитие 
на общи и специални способности,

Певческата дейност има пряко отношение и към трите вида задачи 
(образователни, възпитателни, развиващи). Във връзка с образователните 
задачи тук могат да се изтъкнат нови знания, свързани с музикални елементи 
или музикални понятия: метруми, размери, със знания за типични белези на 
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българския фолклор за определена фолклорна област, за нотни знаци, тонови 
имена, определени нотни стойности, музикални форми и др. Аналитичните 
задачи, поставяни във втория етап от разучаването на песните, са именно 
задачи, свързани с осъзнаването на тези музикални елементи и понятия и 
тяхното приложение на практика чрез изпълнението на песента.

Възпитателните задачи произхождат най-вече от съдържанието на по-
етическия текст. В зависимост от възрастта на учениците и техния житейски 
опит темите, които стоят в основата на обсъжданиятамогат да са изключител-
но разнообразни. Те биха могли да бъдат свързани с любовта към родината, 
уважението към светите братя Кирил и Методий, кръговрата в природата, 
живота на човека, опазването на света около нас, първата любов, човешки-
те ценности, мечти, идеали, за отношението към хората и др. Откриването 
на връзка между поетическия текст, музикалното произведение и окръжа-
ващата действителност обогатява мисленето и възприемчивостта на децата. 
Дискусиите, предизвикани от учителя по тези теми, разкриват позицията на 
учениците към тях или им помагат да придобият свое отношение към опре-
делен проблем било то от музикален или от друг характер. 

Деликатното насочване на учениците от преподавателя, без да се чув-
ства принуда или натиск при разискванията, е от съществена важност за 
положителното въздействие върху тях. Подобни обсъждания биха могли да 
присъстват през целия период на разучаване на песента, като се добавят нови 
моменти за по-задълбочено осмисляне и вникване в авторовото послание. 
Влагането на емоции при обсъждането, а след това и при изпълнението и 
преживяването на песента, прави детето съпричастно на кодираното посла-
ние в нея. Единението с останалите по време на изпълнение създава чувство 
за общност и единомислие. Всичко това оказва съществено влияние върху 
интерпретацията на песента, тъй като думите, предизвиквайки емоционална 
реакция, стават градивен елемент от музикалната изразност и могат да пре-
върнат ученическия клас в истински певчески колектив.

Певческата дейност също има отношение и към третия вид – развива-
щите задачи, които също се обмислят предварително, за да може да се извлече 
максимална полза от дейността.

В организационната част от план-конспекта се посочват също:нагледните 
средства и материали; дисковете и номерата на песните (плейбек и синбек) от 
личната картотека със CD и DVD; хиперлинкове към видеа или допълнител-
ни електронни ресурси, допълнителните задачи за развитие на музикалните 
способности, които се разработват от учителя за всеки урок и всяка паралел-
ка3. Това е важна част от предварителната подготовка, благодарение на която 
се предотвратява загубата на време, добрата дисциплина и нормален работен 
ритъм в час. 

3 Типови задачи за развитие на музикални способности и техни модификации биха 
могли да се разработят в отделна тетрадка/текстов файл, номерирани и класифицирани.
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За гладкото протичане на урока и постигане на висока ефективност в 

рамките на ограниченото време също така от значимост е да се осъществи 
органична връзка между различните негови части. Плавният преход насочва 
мисленето на учениците в подходящата посока, дейностите преливат една в 
друга, като допълват разбирането за музикалните елементи и понятия. Според 
Т. Кушева е важно да: „се осъзнава връзката между възприемане и изпълнение, 
т.е. това, което се наблюдава (изразни средства, композиционни принципи), да 
се изрази в собствено изпълнение (с подходящи темпо, динамика и т.н.) [7].

Между самите изпълнения на песните би могло да се вмъква информа-
ция, която представлява кратки и интересни факти за композитори, изпъл-
нители, състави, информация за различните музикални явления  – форми, 
епохи, стилове, жанрове като внимателно се обмислят и подчертават връз-
ките между тях. По този начин се обогатяват знанията на учениците, тяхната 
обща и музикална култура, развиват се в комплекс всички музикални способ-
ности и се поддържа активно вниманието на учениците. Подходящ преход е 
необходим и към певческата дейност, за която е необходимо да се отреди спе-
циално място в зависимост от целите и задачите, които си е поставил учителя 
в конкретния урок. Задължително условие тук е разпяването. 

Методиката на Н. Огненска предвижда условно три етапа на разу-
чаванена песента.В първият се включва първото представяне на песента в 
учебния час по музика. Следва втори етап, при който постепенно се постига 
художествено изпълнение и се поставят аналитични задачи. Третият етап е 
творчески [5].Всеки един от тези етапи може да намери място в план-конспе-
кта с различна песен, съобразно стадия на който се намира. 

Детайлната писмена разработка на първия етап от разучаването на пе-
сента включва поставянето на задача преди всяко изпълнение, което дава насо-
ка на мисленето на учениците, съсредоточава ги и ги активизира. Подходящите 
задания и въпроси на този етап са свързани най-вече със съдържанието на по-
етическия текст. Целта е а да се схване основният смисъл, авторовото послание 
чрез единството на текст и музика, като постепенно се добавят нови детайли, 
които да допълнят цялостната картина и да изградят съдържателен образ. 

Според Н. Огненска всяко от изпълненията на песента от учениците на 
този първи урок е добре да бъде последвано от кратка дискусия по поставе-
ната задача, обобщение от учителя последвано от новото задание. Авторката 
подчертава, че: „тази беседа в никакъв случай не трябва да се превръща в 
продължителен анализ на текста, както се прави в часовете по родна реч и 
литература. В нея съвсем накратко се разкрива образното съдържание на пе-
сента.“[5:203].

Предварително подготвените и добре осмислени въпроси и задачи са 
важно средство за управление на процеса, като очертават планомерно него-
вия ход. Значението на непознатите думи се изяснява, като се търсят досто-
верни източници, подходящи определения и думи-синоними спрямо въз-
можностите, речника и опита на учениците от съответната възраст. 
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Броят на повторения на песента се определя от това колко време е от-

редено за нейното представяне, както и от величината и съдържанието на по-
етическия текст. По-богатият и обширен текст отнема повече време и усилия 
за неговото разработване. Това трябва да се предвиди и отрази в план-кон-
спекта на този и следващите уроци, за да му се обърне специално внимание и 
за да се постигне постепенно задълбочаване в неговата същност. Четири из-
пълнения в първия урок са едно добро начало при разучаването на песенния 
материал в общообразователното училище.

За успешното заучаване на песента в Общообразователното училище 
Н. Огненска, съветва тя да бъде изпълнявана без учениците да четат текста от 
учебника, т.е. слуховоподражателно, но и без да се спира неоправдано между 
куплетите. По-цялостната представа, която се създава у учениците, води и до 
по-цялостно впечатление и по-бързо наизустяване на текста [5].

Едновременно със запаметяването на текста, мелодията и търсенето 
на смисъла в поетическия текст се обръща внимание и на разкриването на 
музикално-художествения образ и необходимите изразни средства, с които 
композиторът го изтъква. Разучаването на песента и разработването на под-
робен творчески анализ на песента за нейното представяне за първи път пред 
учениците е отправна точка в подготовката на учителя. 

Следва продължителен, непрекъснат процес  – поредица от уроци, в 
които песента се разработва на втори етап и цели постепенното задълбоча-
ване на разбирането на учениците и постигането на художествено изпълне-
ние. Аналитичните задачи, които се поставят на учениците, имат отношение 
към развитието на техните музикални способности или задълбочаването на 
разбирането на определено музикално явление. В зависимост от учебното 
съдържание за съответния клас, темата на урока и нуждите на класа, чрез 
тях се прави акцент върху развитието на дадена музикална способности или 
комплексно на няколко музикални способности. Същевременно учителят по-
ставя различни цели и задачи не само за всяка методична единица (в план-
конспекта), но и за различните паралелки. Специфичните музикални способ-
ности и лични качества на учениците, специфичният микроклимат и емоцио-
нално състояние на учениците провокират различен подход при обучението 
и съответно при разработката на план-конспекта. 

В третия  – творческия етап от разучаването на песента, може да се 
включи съпровод на детски музикални инструменти, на танцови движения, 
драматизации, изпълнение с хор и солисти, Един от съществените недоста-
тъци (остатък от остаряла практика) в урока по пеене и музика е преобла-
даването на задачи с възпроизвеждащ характер и недостатъчно използване 
на задачи с творчески характер на различни равнища. Например творчест-
во, проявено при прилагане на умение и навици в нова музикален материал, 
творчество, изразяващо се в самостоятелна оценка или характеристика на 
ново музикално явления, и творчество – от вида съчиняване на музика.

Третият, творчески етап от разучаването на песни, включва и подго-
товката им за концертно изпълнение по тържествени поводи. Навременното 
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подбиране на репертоар за участия в училищните тържества през годината 
дава възможност на малките певци да се подготвят достатъчно добре за из-
явата. Този етап от разучаването на песента е най-сложният, изисква специ-
ално отношение, разнообразни форми на работа и много усилия от страна 
на учениците и учителя. Провеждането на творчески дейности, свързани с 
изпълнение на песни, зависи от много фактори, но най-вече от майсторство-
то на преподавателя и от неговото въображение.

Според Св. Кръстева: „липсата на задачи с творчески характер препят-
стват познавателната активност, самостоятелното мислене и действие“. В ней-
на разработка от 1976 тя изтъква, че: „много често от урока отсъстват фор-
ми на работа и дейности за приложение на усвоен музикален елемент в нови 
ситуации (обикновено нов музикален материал). Също така все още твърде 
недостатъчно се използва детската съчинителска дейност (основна музикал-
на дейности) като начин на проверка на музикално-слуховото развитие, като 
активизираща форма за усвояване на“ [2:105]. За съжаление това твърдение 
важи с пълна сила и по настояще.

Важно е да се отбележи, че и на трите етапа от разучаване на песента не 
бива да се допускат изпълнения, които не се предхождат от конкретна задача. 
Авторският колектив на Книга за учителя по музика за втори клас отбелязва, 
че това би се превърнало в скучно и безсмислено занимание, което не допри-
нася за развитието на децата в музикално отношение [1].

Оформянето на план-конспекта на урока налага свързването на пис-
мената разработка на песенния материал с останалата част от урока (други 
музикални дейности, преговора на усвоените знания и представянето на но-
вите знания), но на етапа, на който се намират песните от разучаването им в 
съответната паралелка. Използването на един план-конспект шаблон за раз-
личните класове от ученици е разпространена практика, която не може да 
даде максимален резултат, тъй като често се налага центърът на работата да 
бъде фокусиран към проблеми специфични за всяка паралелка. 

Според И. Пеев урокът по музика „е комплексен, защото се обуславя от 
специфичната комплексна същност на музикалните произведения, които са 
сплав от елементи и закономерности на музикалните творби, чиято същност 
се изразява в единство между форма и съдържание“ [6:61]. Така въпреки че в 
новите учебни програми се залага битуването на видове уроци: за нови зна-
ния, затвърдяване, преговор, обобщение, контрол и наблюдение, всеки един 
от тях би могъл да притежава белези и на останалите. В този ред на мисли би 
могло да се предположи, че и при тези промени певческата дейност ще заема 
основно място в часа по музика и занапред.
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Заключение
За да се осъществи качествено вокално обучение в училищната пара-

лелка, от първостепенна важност е то да се проведе от педагог с достатъч-
но певчески опит. При условията в училище и малкото време, предвидено за 
учебната дисциплина Музика, това е решаващо, за да се постигне удовлетво-
рителен резултат. От съществено значение е (и въпреки големия брой уче-
ници) в клас да се практикува индивидуален, диференциран и колективен 
подход чрез солови, ансамблови и колективни (на целия клас) изпълнения, 
работа с музикален инструмент.Обучението трябва да бъде максимално 
ефективно и съобразено с възможностите на учениците, планирано до най-
малката подробност, без да се изключва импровизационната свобода.
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ПОЗИЦИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА ТЕОРИЯ  
ЗА РАЗВИТИЕТО НА МУЗИКАЛНИЯ СЛУХ

Маргарита Й. Генчева

THE POSITION OF THE MODERN THEORY  
OF THE DEVELOPMENT OF MUSICAL HEARING 

Margarita J. Gencheva

ABSTRACT: As a personal quality inherent in every person hearing the music 
is expressed in the ability to perceive music component – intonation, rhythm, 
nuances, phrase needed to build the musical image. The hearing authority, con-
ductor of sound movements involved in perceiving and experiencing the music 
sounds, ie creates conditions for emotional responsiveness to music.
KEYWORDS: ear for music, intonation, emotion.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-137/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Музикалният слух, като способност на човека пълноценно да възприема 
музика е необходима предпоставка за активна музикално-творческа дейност, 
както и основа на музикалното мислене и музикално-оценъчните дейности. 

В. К. Белобородова в „Развитие музыкального слуха учащихся первых 
классов“ дава следното определение за музикален слух: „Музикален слух нари-
чаме способността да се чува музиката като художествено единство на отдел-
ните елементи на музикалната реч, способността да си представяме позната 
музика и на основата на вътрешните представи да се узнава и възпроизвежда 
музика, а също и да се контролира точността на нейното възпроизвеждане“ 
[1; 32]. Според С. М. Майкапар „Под музикален слух разбираме способност да 
се възприемат всички елементи на музикалните тонове, от които се образува 
художествено-музикално впечатление, т.е. способността да се възприема ин-
тонацията, звуковите багри, нюансировката, ритъмът, фразата, формата.“ [1; 
32] Във „Формирование музыкальности – одна из проблем музыкального во-
спитания“ С. И. Науменко определя музикалността като: „…индивидуално-
личностно качество, представляващо система от йерархично съподчинени 
структурни елементи. Нейната структура образуват общите и специалните 
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способности, а именно музикалният слух (ритмичен, хармоничен и мелоди-
чен), творческото въображение, усетът за цялото, емоционалността.“ [1; 32] 
Ю. А. Цигарели в „Психологическое исследование музыкальности как профе-
сионально важного качества“ казва: „Шестте посочени главни способности 
(т.е. музикалният слух, музикалноритмичната способност, емоционалната 
отзивчивост към музиката, музикалната памет, музикалното мислене и му-
зикалното въображение образуват структурата на музикалността.)“ Проф. А. 
Стоянов отбелязва, че „Музикалният ръст на изпълнителя се мери не със сте-
пента на техническата му подготовка, а главно и преди всичко със степента и 
качествата на неговата музикалност“ [2; 9].

Когато започва интензивното изучаване на музикалния слух, във вто-
рата половина на 19 век, Г. Гельмольц и К. Щумпф дават разгърната представа 
за работата на органа слуха, като външен анализатор на звуковите движения, 
за някои особености при възприемане на музикалните звуци (консонанс, ди-
сонанс), като самите полагат началото на психо-физиологическата акустика. 
Н. А. Римски-Корсаков в края на 19 и С. М. Майкапар в началото на 20  в. 
изучават музикалния слух с педагогическа цел – като необходимост за зани-
мание с музикални дейности. Корсаков в частност въвежда понятието „въ-
трешен слух“, развито впоследствие от Б. В. Асафиев.

В първата половина на 20 в. Н. А. Гарбузов разработва концепцията за 
зонната природа на музикалния слух, в съответствие с която качествената 
определеност на степените на звукореда, интервалите, отделните динамични 
отсенки, ритмичните и темпови единици, типичното проявление на тембъра 
като елемент на музикалната система, се разкриват в процеса на възприятия-
та, като множество с различни количествени значения. 

В областта на солфежната теория и практика огромно значение има 
трудът на Б. Теплов „Психологии музыкалных способностей“, в който авто-
рът посочва и ясно разграничава компонентите на музикалните способности. 
В този труд за пръв път е дадено цялостно представяне на музикалния слух, 
като „…такова съчетание от способности, което осигурява успешно занима-
ние с музикални дейности.“ [4; 32], а в „Проблемы индивидуальных разли-
чий, ученият разглежда въпросите за същността на музикалния слух.“ 

Музикалният слух се характеризира с широк диапазон, висока чувст-
вителност на възприятията на отделните качества на музикалния звук – ви-
сочина, тембър, трайност и сила, което дава основание да се разграничат че-
тирите вида слух – тонововисочинен, тембров, метроритмичен и динамичен. 
Това от своя страна дава възможност за по-пълно и цялостно преживяване 
на музикалния образ, още повече, че човешките чувства се пресъздават освен 
от различни по височина, но и различни по времетраене тонове, от различна 
темброва и динамична характеристика, което допълнително усилва ефекта от 
музикалното впечатление. 

Музикалният слух притежава всички, но в различна степен слухови 
способности неразривно свързани в едно цяло. Възпитанието на отделните 

Позицията на съвременната теория за развитието на музикалния слух
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способности е последователен процес за усвояване на елементите на музикал-
ната реч, изразяващ се във: 

– Възприемане и възпроизвеждане на отделните звуци (тонове) в различ-
ни октави с конкретната интонационна точност в темперирания строй;

– Възприемане и възпроизвеждане на интервали (мелодически и хар-
монически);

– Възприемане и възпроизвеждане на акорди (мелодически – в арпежи-
ран вид и хармонически);

– Откриване на ладове и ладови структури;
– Откриване на акорди, като ладови функции;
– Откриване и възпроизвеждане на метроритмични елементи  – ме-

трум, ритъм, размер, основни ритмични групи;
– Откриване на полифонически елеменит – канон, имитация;
– Откриване на темброви елементи – звучене на различни инструменти 

и певчески гласове във всички регистри;
– Развитие и укрепване на музикалната памет. 
И не на последно място музикалният слух е комплекс от способности, 

чрез които музикалната информация се съхранява в съзнанието. Тя се въз-
приема с различна степен на точност при различните хора. Важно е, чрез 
добрия музикален слух изпълнителят да умее да използва всички музикал-
ни знания в практическите музикални дейности. Умението да се възприема, 
определя, запомня, да се представят различни отношения и функционални 
връзки между тоновете говори за висока степен на организация на музикал-
ния слух. При възприятие интуитивно или съзнателно се отчитат най-раз-
лични отношения между тоновете. Съвършеният слухов апарат отчита мини-
мални разлики във времетраенето, силата и тембъра на звука, но най-същест-
вено условие за наличието на музикален слух е способността на човешкото 
ухо да отчита минимални разлики във височината при две последователни 
възприятия. От тук следва, че тонововисочинният слух се явява предпостав-
ка за развитието на музикалния слух.

От гледна точка на начина на възприемане на тоновите височини музи-
калният слух се определя като релативен (относителен) и абсолютен. Релатив-
ният се свежда до способността да се възприема и възпроизвежда височината 
на тоновете само на базата на сравнението, т.е. на съотошенията между тях. 
Обикновено наблюдаваният релативен слух се проявява по отношение на ла-
довите връзки и на интерваловите съотношения между тоновете на основата 
на зададен тон, интервал, акорд или слухова настройка в дадена тоналност. 
Въпреки, че релативният слух е несамостоятелен, след като тоновете при него 
се намират един от друг и мисълта вместо една операция извършва две, то той 
най-често срещаният (релативният) слух може да се развие до висока степен 
на активност, бързина, организираност и точност.

Абсолютният слух по своята психологическа природа е способност да 
се чува музикалната височина, диференцирана от тембровите компоненти. 

Маргарита Й. Генчева



561
Противоположно на релативния слух, той се определя като способност за въз-
приемане и възпроизвеждане на височината на тоновете без сравняване един 
с друг. Изразява се в бързо, спонтанно, непосредствено познаване и запомня-
не на тоновата височина, без помощта на интервалови или други опори. Най-
активен обаче и онзи абсолютен слух, който се проявява в отгатване и точно 
възпроизвеждане с глас на абсолютната височина на тона. Притежателите на 
абсолютен слух са в състояние непосредствено след чуване да определят то-
налността на произведението, да следят отклоненията и модулациите.

К. Попдимитров в „Метод за музикално-мисловна техника върху гласо-
ва и инструментална основа пише „Абсолютното ухо е способност да назова-
ваме, да свързваме чути тонове вярно с техните имена….Абсолютен слух зна-
чи независим, самостоятелен, който противопоставяме на релативния. Човек 
може да притежава абсолютно ухо и пак да не е добър творчески музикант и 
да няма слухова бързина и слухова точност. Слуховата точност се изгражда 
в процеса на свиренето, пеенето, композирането и редица други музикални, 
възпитателни дейности свързани със слуховата памет.“ [3; 18]. Абсолютни-
ят слух е вродено качество на слуха и по своята психологическа природа е 
способност да се чува музикалната височина диференцирана от тембровите 
компоненти. При интониране на височината с глас целта е да се възпроизведе 
точната височина на зададения тон, независимо от тембровата му характе-
ристика. Не са редки случаите на възприемане на точната височина, но във 
връзка с тембровата окраска на тона. В музикалната практика често срещано 
явление е наличие на абсолютен слух, който се проявява по отношение на ин-
струмента на който се свири (струнен, духов, пиано, човешки глас). Очевидно 
важна роля тук играят моторно-двигателните и тембровите асоциации, уста-
новени от продължителната изпълнителска практика и музикално-мисловна 
дейност. Понякога абсолютният слух е частичен по отношение на един или 
няколко тона, на определени регистри и инструментални тембри, което го 
прави различен от „съвършения слух“. 

Известни са и притежатели на абсолютен слух с по-слабо развит ин-
тервалов усет, т.е. те не се нуждаят от него при положение, че могат да откри-
ват тоновата височина с помощта на абсолютния си слух. Тези хора откри-
ват интервалите косвено, чрез отгатване на височината на съставящите ги 
тонове. Абсолютният музикален слух трябва да свързва тоновите височини 
с техните имена свободно, което е показателно за участието му при транс-
пониране на мелодия и познаването и след прозвучаване на няколко. И още 
нещо – притежателят на абсолютен слух осъзнава всяка модулация, като във 
всеки момент той знае тоналността на дадено място. Трябва да подчертаем, 
че и без абсолютен слух може да чуе и преживее модулация, но осъзнаването 
и без наличието му е по-трудно. Другото, което осигурява абсолютният слух 
е възможността по-аналитично да се възприема музиката. Той облекчава 
слуховия анализ, без да се явява задължително условие. Доколкото облек-
чава този анализ ние сме длъжни да го признаем като ценна и важна спо-

Позицията на съвременната теория за развитието на музикалния слух
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собност, но съвсем не като необходимо условие за пълноценно разбиране и 
преживяване на музиката. 

Като способност абсолютният и релативният слух съответстват на две-
те страни на тоновата височина – абсолютната съответства на височинното 
качество на тона, според което той заема определено място в музикалната 
система, а относителната отговаря на мястото на тона в ладотоналността. 
Абсолютизирането и противопоставянето на двете категории слух би довело 
до крайност в музикалнослуховото обучение. Балансираното възпитаване на 
слуха както на абсолютна, така и на релативна основа би осигурило постига-
нето на високоразвит професионален музикален слух, необходим за успешно 
занимание с всички музикални дейности. 
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ABSTRACT: The paper presents the causes for aggression of children and the role 
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Изследването е финансирано по проект № РД–08 –131 / 08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

През последните няколко години храненето се превърна в един водещ 
многопластов рисков фактор, свързан с проявите на агресивно поведение. 
Рискът е свързан с непоносимост към различни хранителни компоненти, с 
консумация на храни с дефицит на витамини, минерали, протеини и на есен-
циални ненаситени мастни киселини, както и с повишено потребление на 
храни с висок гликемичен индекс. Значението на храненето като ключов фак-
тор за негативните поведенчески прояви, както и за тяхната превенция, се де-
монстрира още през бременността. Придържането към „Средиземноморския 
модел на хранене“ по време на бременността не води до поява на негативни 
поведенчески изблици, докато следването на т. нар. „Западен модел на хране-
не“ повишава риска от влошен поведенчески статус при децата. Установено е 
наличието на връзка между недоимъчното хранене по време на бременността 
през първите три години от живота на детето и развитието на неврокогни-
тивен дефицит, който е една от причините за проявите на антисоциалното 
и агресивно поведение през следващите години. Недоставянето с храната на 
нужните достатъчни количества пълноценни протеини, витамини, минерали 
и есенциални мастни киселини води до прояви на хиперактивност, антисо-
циално и агресивно поведение на 8, 11 и 17-годишна възраст, като един от 
отключващите фактори е индуцираният от тези дефицити понижен коефи-
циент на интелигентност на хранително ощетените деца. 
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Системното нарастване на производството и на агресивното предла-

гане, както и непрекъснатото увеличаване на консумацията на т.нар. „храни 
боклуци“ от все по-широк кръг потребители и приоритетно деца и юноши, 
буди основателни тревоги, защото от една страна тези храни са бедни достав-
чици на нужните за развитието и функционирането на организма и в част-
ност на мозъка хранителни вещества, а от друга страна са богати източници 
на синтетични хранителни добавки, на наситени и транс-мастни киселини, 
на захар, нишестета, рафинирани бели брашна и др. Регулярното присъствие 
в храненето на децата и юношите и комплексното въздействие на чипсове, 
снаксове, бонбони, сладкиши, вафли, солети, тестени закуски, бисквити, без-
алкохолни напитки със захар води до относително увеличаване на риска от 
повишена хиперактивност и проблемно агресивно поведение. Повишената 
честота на проявите на агресивни поведенчески проблеми при юношите, в 
резултат от системната консумация на „храни боклуци“, водеща до ограни-
чаване или пропускане на пълноценното хранене, се повлиява положително 
след изключването им от ежедневното меню и заместването им с храни с до-
бра хранителна плътност, включително плодове и зеленчуци, както и от регу-
лярния режим на хранене и най-вече задължителна закуска. През последните 
няколко години интересът на изследователите се ориентира и към проучване 
на връзката между завишената консумация на напитки с повишено съдържа-
ние на захар и увеличаването на проявите на агресивно поведение, както и на 
негативните последици от него. Въпреки натиска за ограничаване и спира-
не на използването на хидрогенираните растителни масла – основен източ-
ник на трансмастните киселини, тяхната употреба като компонент на много 
храни остава широко разпространена. Заедно с другите рискове за здраве-
то, завишената и регулярна консумация на храни, съдържащи трансмастни 
киселини води и до повишена раздразнителност и честота на проявите на 
агресивно поведение. Влошените хранителни практики, свързани с ниската 
или липсваща консумация на млечни, на бобови храни и най-вече на пъл-
нозърнести зърнени храни и продуктите приготвени от тях, водят до трай-
но понижен прием на витамините от групата В. Резултатите от проучване за 
въздействието на този дефицит върху менталното здраве и поведенческите 
реакции показват, че понижената бионаличност на витамин В6 и на фолиева 
киселина води до влошаване на вниманието – характерно за жертвите на тор-
моза, докато тази на витамините В1, В2, В3, В5, В6 и фолиева киселина се свърз-
ва с прояви на агресивно и насилническо поведение. Храненето се приема за 
един от важните елементи на мултифакторната етиология на нарушението на 
невропсихологичното развитие и квалифицирано като Синдром на хиперак-
тивност с дефицит на вниманието (СХДВ). 

Хроничните дефицити на редица минерали, витамини и омега-3 маст-
ни киселини през време на бременността, кърменето и детството, така и зави-
шеният прием на храни с висок гликемичен индекс и съдържащи изкуствени 
оцветители, консерванти и др. се определят като рискови агенти, свързани с 
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проявите на СХДВ. Нездравословното хранене е взаимосвързано с още един 
фундаментален фактор, касаещ проявите на тормоз, ролите на участващите в 
него, както и на последиците от това, а именно ниският социално-икономи-
чески и образователен статус на индивида, на родителите и семейството му, 
на средата за живот и развитие. 

Ролята на храненето в превенцията на агресивното поведение и на по-
следиците от него е ориентирана в две посоки. Първата от тях е свързана с 
ограничаването или елиминирането на консумацията на по-горе посочените 
храни, повлияващи негативно поведението свързано с тормоза, докато втора-
та посока е ориентирана към стимулиране на консумацията на храни и храни-
телни добавки, които способстват за намаляването на импулсивността, агре-
сията и стреса. Придържането към „Средиземноморския модел на хранене“ 
доказано осигурява пълноценното задоволяване на организма с необходими-
те му хранителни вещества. „Средиземноморската диета“ дава възможност 
тя да бъде утвърждавана като обществен хранителен план с аргументирана 
от традицията и съвременната наука състоятелност и ползотворност за пре-
венцията на физическото и менталното здраве, включително и на поведен-
ческите проблеми, свързани с проявите на агресия. Диетичните трансмаст-
ни киселини и особено маргаринът водят до появата на раздразнителност и 
агресия в човешкото поведение. Това става ясно от изследване на учени от 
медицинското училище на Калифорнийския университет в Сан Диего. 

Резултатите са първите категорични потвърждения на връзката между 
трансмазнините и отрицателното поведение на хората, което рефлектира и 
върху околните. То се отличава с раздразнителност, която понякога избива 
в открита агресия. Трансмазнините водят до повишаването на холестерола, 
до инсулинова резистентност, до възпаления и сърдечносъдови проблеми. Те 
присъстват в големи количества в маргарина, добавяни са в тестото, за да го 
направят ронливо, има ги и в полуфабрикатите. Съдържанието им е високо 
и в чипса, хамбургерите, вафлите, промишлено произведените бисквити, ке-
ксове и баници, в пастите, тортите, в разтворимите кубчета бульон и разтво-
римите супи, в пуканките за микровълнова печка, в евтините шоколади. 

Чипсът може сериозно да увреди психиката на малките деца, показва 
ново изследване. Вредната храна може да доведе до наднормено тегло и сър-
дечни проблеми. Учени от университета в Бристол изследвали деца на 3 и 
4 години, които ежедневно консумирали чипс. Резултатите показали нару-
шения на паметта, понижена концентрация и изключително ниско ниво на 
творческо мислене. Според учените причината за това са наситените мазнини 
в продукта. Те пречат на правилното функциониране на мозъка на детето и 
неговото хармонично развитие. Най-тревожно от всичко обаче е, че послед-
ствията от прекаляването с чипс в детска възраст са необратими. Пържените 
картофки, характерни за бързото хранене, също съдържат високи количества 
трансизомери заради мазнината, в която са приготвяни. Специалистите, ана-
лизирали връзката между употребата на трансмастните киселини и раздра-
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знителността, откриват, че употребата на голямо количество транс-мастни 
киселини е тясно свързано с проявата на силна агресия. Неблагоприятното 
им въздействие върху здравето се изразява не само в промените на настро-
енията, но и в повишеното ниво на лошия холестерол в организма, влоша-
ването на метаболизма, повишената устойчивост на инсулина, прекаленото 
окисляване, негативното въздействие върху състоянието на сърдечносъдо-
вата система. 

Прекалената консумация на газирани и енергийни напитки (т.е. на ви-
соки дози захар и кофеин) поражда агресия у децата. Подсладителят, използ-
ван в напитките без захар – аспартам, е екзотоксин. Той намалявя ефектив-
ността на невротрансмитерите в мозъка, а това пречи на способността им да 
предават информация. По-големите дози кафе и алкохол могат да увеличат 
симптомите на депресия и агресия за повечето хора. Количеството изпити 
газирани напитки има пряко влияние върху проявите на агресия сред подра-
стващите. Това сочат резултатите от изследване на американски учени, ана-
лизирали поведението на около 3 хил. деца. Оказало се, че децата, които днев-
но пият 4 и повече газирани напитки, са много по-склонни към физическо 
нападение над животни и други деца. Проучването не дава стопроцентова 
оценка за силна връзка между агресията и децата, но изглежда, че наличието 
на кофеин или фруктоза в напитките увеличава насилието, проявено от тяхна 
страна. 

Между 30–50% от юношите в САЩ редовно консумират енергийни на-
питки. Те са категоризирани като хранителни добавки, което позволява да се 
избягва поставеното от американската FDA ограничение за съдържанието на 
кофеин от 70 мг на около 350 мл безалкохолни напитки.

Установено е, че енергийните напитки могат да съдържат между 75 и 
400 мг кофеин, като съставки като гуарана, семена от кола, йерба мате и какао 
могат да бъдат допълнителни източници на необявени количества кофеин.

Ескалацията на агресия обаче не е единственият проблем, който създа-
ват енергийните и безалкохолните газирани напитки. Например в Германия, 
Австралия и Нова Зеландия официално се регистрират токсичните ефекти от 
консумацията на енергийни напитки, сред които са: чернодробно уврежда-
не, бъбречна недостатъчност, дихателни нарушения, повишена възбудимост, 
гърчове, психични състояния, гадене, повръщане, коремна болка, тахикар-
дия, миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност и дори смърт. Рискови-
те групи, които са най-уязвими от токсичността на енергийните напитки, са 
деца със сърдечна патология, хиперактивност с дефицит на вниманието, диа-
бет и хранителни разстройства. 

През 2009 г. Европейската агенция по безопасност на храните пред-
стави своето становище относно две биологично активни вещества, често 
включвани в състава на енергийни напитки: таурин и d-глюкоронолактон. Те 
са естествени съставки на храната и са нормални метаболити на обмяната 
на веществата в организма, но при висок прием тауринът е възможно да има 
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неблагоприятни ефекти основно върху мозъчната дейност, а d-глюкороно-
лактонът върху дейността на бъбреците. У нас 10% от гимназистите са прис-
трастени към енергийни напитки, сочи проучване на Националния център 
по опазване на общественото здраве и Университетската болница по педиа-
трия в София. Значителна част от децата, особено момчетата над 10 години, 
консумират често и големи количества енергийни напитки. 5,7% от малките 
(1. до 4. клас) консумират 5 пъти седмично, като 4,7% от момчетата на тази 
възраст пият повече от веднъж дневно енергийни напитки. Децата в 5–7 клас 
имат по-голяма честота на консумация  – 19% от тях пият 5 пъти и повече 
седмично енергийни напитки, а децата в гимназиалния курс са с най-висока 
честота на употреба на тези напитки – 20,8%. Особено голяма е консумацията 
в тази възраст при момчетата. 24,5% от изследваните ученици консумират 
повече от 5 пъти седмично енергийни напитки, а 9,1% от тях пият такива на-
питки повече от веднъж дневно. 

Оцветителите, които се използват в храните у нас, са разрешени за 
употреба в ЕС. Това са съставки от естествен и изкуствен произход, които 
се ползват за оцветяване. Според Асен Ненов „В Европа има натиск за пре-
осмисляне на влагането на азобагрилата, особено в продукти за деца като 
дъвки, сокове, бонбонки и др. Има зелено, червено оцветяване с азобагрила“, 
затова потребителите трябва внимателно да четат етикетите. „Проблемът е 
основно в имитиращите продукти. Човек се заблуждава, че това е нещо, кое-
то може да приема като храна. По същия начин безалкохолните и газираните 
напитки съдържат само вода, оцветител, подсладител и аромат и в тях всъщ-
ност няма нищо естествено. 

Добрата новина е, че има потребители, които все по-активно търсят 
информация за храната. Интернет и социалните мрежи улесняват проце-
са. Храната и начинът на хранене са може би от най-съществено значение 
за физическото и дори за психическото здраве на индивида. Преди години 
в щата Ню Йорк е направен много интересен експеримент с около 1 милион 
студенти и ученици, на които, доколкото е било възможно, е давана храна, от 
която са били премахнати изкуствените консерванти, оцветители, подслади-
тели, намалено е било количеството рафинирана захар и брашно. След една 
година хранене по този начин се установило, че на тестовете в училищата и в 
университетите, успеваемостта и възможностите на тези млади хора да реша-
ват различни задачи са се повишили с 40 до 55%. Подобни експерименти са 
проведени и в някои изправителни заведения и затвори, където значително 
са спаднали броят на самоубийствата, агресивните и хиперактивните прояви 
у младежите. 

Всичко това показва, че храната е много важен фактор както за физиче-
ското благополучие на човек, така и за неговото психическо здраве. През 30-
те години на ХХ век американският стоматолог Уестън Прайс, прави интерес-
но и показателно обширно проучване в целия свят и установява, че племената 
и народностите, които все още са запазили своя оригинален начин на хранене 
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и не са се повлияли от „благините“ на цивилизацията, тоест от консумацията 
на рафинирани продукти – брашно, захар и силно обработени храни, имат 
зъби в перфектно здраве и правилни зъбни дъги. След като тези общности за-
почнали да се хранят като в развитите държави, веднага се появили кариеси и 
се наблюдават деформации в челюстите още в първото поколение след тях и 
същите проблеми със зъбите, както в т.нар. развити общества. 

Известен е и примерът с народността“хунза“ в Непал, която допреди 
няколко десетилетия изобщо не е познавала заболявания като туберкулоза, 
рак, астма, диабет и др. Те също живеели в сравнително изолирана област и 
не са имали досег с храните, които предлага цивилизацията. От момента, в 
който започват да внасят рафинирана захар и брашно, да се хранят по извест-
ния ни начин, и там се проявяват същите болести, както в развитите държа-
ви. Много са според Уестън Прайс вредните вещества, които съвременният 
човек приема чрез храната. Това са остатъци от различни пестициди в плодо-
вете и зеленчуците, генно изменени култури, които с основание ни карат да се 
страхуваме за възможните последствия върху нашето здраве, различни под-
сладители, оцветители, овкусители, консерванти, масово срещани във всич-
ки храни. Някои от тях са с установен нездравословен ефект, като например 
подсладителят аспартам. 

На Запад има дори понятие „аспартамна болест“. Установено е, че при 
опитни животни разпадните продукти от този подсладител може да предиз-
викат сериозни нарушения в нервната система, вкл. епилептични припадъци, 
а при хората могат да доведат до трайни поражения на очния нерв. В същото 
време това е масово препоръчан подсладител за диабетици и го има в какви 
ли не храни, витамини и медикаменти. Аспартамът, който се съдържа в реди-
ца безалкохолни напитки, освен че може да доведе до проблеми с инсулина и 
напълняване, може стане и причина за депресивни състояния. Друга добавка 
е мононатриевият глутамат, който, както и аспартамът, също има неблаго-
приятен ефект върху нервната тъкан. Двете вещества спадат към т.нар. екси-
токсини, които могат да увреждат трайно нервните клетки в мозъка и по този 
начин да доведат до развитието на различни болестни прояви. Отделно могат 
да предизвикат и алергични реакции.

Наблюденията на Уестън Прайс през последните 7–8 години са, че алер-
гиите и при децата, и при възрастните зачестяват все повече. Естествено, ця-
лата тази химия, която влиза в храните и чрез тях в човешкия организъм, 
спомага за развитието на алергични състояния. Той съветва хората да четат 
повече и да консумират по-малко храни, които са рафинирани и прекалено 
обработени. Човек трябва да приема щадящо обработена храна, която е про-
изведена по възможност екологично, както и да консумира повече плодове и 
зеленчуци, да изхвърли, доколкото му е възможно, от менюто си свинското 
месо и изобщо тежките меса, да избягва да яде маргарин, соя, рафинирани 
въглехидрати и рафинираните захари, и естествено, всичко, което е пълно с 
подсладители, консерванти, оцветители. 

Маргарита К. Бонева
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Известен е „синдромът на китайския ресторант“. Наречен е така, защо-

то е описан за пръв път именно при човек, хранил се в подобно заведение. В 
тези ресторанти, както и в други, често се използва за овкусител добавката 
мононатриев глутамат. В естествен вид глутаматът се среща в свързано със-
тояние в доматите, гъбите и др. и човек няма проблем да яде тези продукти. 
При синтетичната добавка обаче глутаматът е в свободно състояние и при 
някои хора това води до проблеми. 

От храни с по-високо съдържание на този овкусител, някои хора мо-
гат да получат задушаване, стягане в гърдите, сърбеж, защото по принцип, 
самият овкусител има доказани неблагоприятни ефекти върху човешкия ор-
ганизъм. Тази добавка се използва масово, защото придава по-особен вкус и 
кара човек да яде повече, дори храни, които нямат сами по себе си особени 
вкусови качества и които не са полезни за здравето. 

Емоционално разстройство и агресия причиняват и храните с изкуст-
вени оцветители, както и соевите продукти. Те могат да нарушат хормонал-
ния баланс и съдържат вредни остатъци от мястото, където са отглеждани – 
пестициди, живак, арсеник, тежки метали и др. Вариантите да се предпазим 
е правилното, здравословно хранене, съобразено с най-важните витамини и 
минерали, в дози препоръчани от Световната здравна организация. Устано-
вено е, че соята, приемана в определени количества, потиска дейността на 
щитовидната жлеза и освен това потиска растежа на организма. Може би 
единственото сравнително безвредно нещо, което се прави от соя, са соевите 
сосове и донякъде тофуто, което е ферментирал продукт. 

До агресия и емоционална нестабилност може да ни доведе липсата на 
витамините А, D, K, B1, B3, B6, B12 и фолиевата киселина. Според Силвия Ону-
шич от Penn State University същият ефект има недостигът на миналите йод, 
цинк, магнезий, желязо, хром и манган. Тя твърди, че когато има дефицит на 
основните хранителни вещества в организма ни, това се отразява и на по-
ведението ни неминуемо. По цял свят, особено в големите градове, където 
начинът на живот е твърде динамичен, хората често страдат от недохранване 
и неправилно хранене, което води до завръщането на много болести, смятани 
за победени през годините. Една от тях е пелаграта, при която състоянието 
се определя с тревожност, хиперактивност и депресия. Има редуващи се на 
приливи умора и енергия и често безсъние. Възможно е да се стигне дори 
и до халюцинации. Признаците се дължат най-често на липсата на витамин 
В3. Ако в същото време в организма има и недостиг на цинк, то човек може 
да развие внезапна неконтролируема агресия. Тези липси лесно могат да се 
попълнят с редовната консумация на червено месо, риба и пресни зеленчуци. 

Световните учени групират съ ществуващите химич ни субстанции, 
които се влагат в съвременната храна на безвредни, опасни, мно го опасни, 
канцероген ни. Това са познатите ни Е-та – консерван ти, оцветители, подо-
брители, емулгатори, ароматизатори и пр., повечето от тях оказват пагубно 
влияние върху човешкото здраве. 

Превенция на агресията чрез здравословно хранене
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Ароматизаторите (от Е620 до Е640) могат да се открият в повечето со-

кове и газирани напитки, как то и в бонбони, шоколади, ин стантни супи, со-
сове и много други храни. Има сведения, че някои от тях причиняват сто-
машни разстрой ства и подагра. 6000 храни на пазара съдържат вредни Е-та. 
По думите на диетолога Огнян Симеонов хората трябва много стриктно да 
четат етикетите и ако ня коя от съставките вътре не им носи никаква инфор-
мация, по-добре да не я купуват. „Аз препоръчвам на хората да из бягват най-
вече храните в це лофан, желираните лакомства и газираните напитки“. 30% 
от настоящите хронични неза разни болести се дължат на консума ция на хра-
ни с различни ксенобиотици и химически добавки твърди специалистът по 
хранене и диете тика проф. Донка Байкова. Тя е ка тегорична, че на българския 
пазар почти няма храна, която да съдържа само едно Е. „Ако трябва да сме 
коре ктни и се взираме в етикетите, ние ще видим, че масово в храните се съ-
държат по три, пет, понякога дори девет Е-та, които са достатъчно агресив ни, 
за да причинят алергични реакции, повишен риск от туморни образува ния, 
както и много други здравослов ни проблеми“. 

При децата Е-тата предизвикват свръхвъзбудимост на централната 
нервна система, което се изразява в нервност и трудно заспиване. Често пъти 
тези добавки са гастритоген ни, тоест предизвикват възпаление на лигавица-
та на стомаха, на черва та като според проф. Байкова причината за многото 
възпалителни реакции на организма от приема на Е-та се крие в синтетичния 
произход на тези ве щества. 

Влиянието на храната върху поведението на подрастващите, е обект на 
изследване, проведено от американския доктор Деламор Робъртс. Той е убеден, 
че агресивността при децата е функция на количеството изядени от тях бон-
бони, сладкиши и животински мазнини. Консумацията на сладки храни може 
да причини у децата хиперактивност. Доказано е, че консумацията на захар и 
захарни изделия причинява дълготрайни увреждания на здравето и може да е 
причина за появата на депресия, раздразнителност, диабет, затлъстяване, ког-
нитивно забавяне, проблеми със съня. Той твърди, че ако навиците на малките 
бъдат променени и те бъдат заставени да ядат повече плодове, качествено месо 
и зеленчуци, то детската агресия ще бъде намалена в значителна степен. Бри-
тански учени пък проследили 17 000 души от детството до 34-годишна възраст, 
за да докажат, че невръстните, които ядат много сладко, имат повече прояви на 
насилие, като пораснат. Те установили, че 69% от хората с агресивни постъпки 
са яли всекидневно сладкиши. Според психолози, ако на малките редовно се 
дават шоколади и бонбони, те няма да могат да се научат спокойно да очак-
ват желаното. Неспособността да бъде отлагано получаването на удоволствие 
предизвиква у такива деца прояви на раздразнение, които по-късно могат да 
доведат и до антиобществено поведение. Дефицитът на витамините А, D, K, B1, 
B3, B6, B12 и фолиева киселина, на минералите йод, цинк, магнезий, желязо, хром 
и манган водят до емоционална нестабилност и агресивно поведение, сочи из-
следване на д-р Силвия Онушич от Penn State University. 
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Глутеновият дефицит, дори и при алергични към глутен, е пряко свър-

зан с развитието на шизофрения, когато се консумират напитки с аспартам 
като диетична кола и други безалкохолни напитки. Оказва се, че някои от 
храните, които приемаме за полезни, могат да предизвикат поведенчески про-
мени при децата. Такива могат да бъдат например тестените изделия (когато 
детето има непоносимост към глутен, може често да бъде без енергия и умо-
рено), някои силно ароматни видове сирена (някои от тях съдържат амини, 
които могат да предизвикат хиперактивност и проблеми с концентрацията). 
Възможно е детето да има непоносимост към лактозата и протеините в мля-
кото и млечните продукти и това да е причина за промяната в настроението 
и поведението му. Много деца стават раздразнителни или агресивни. Децата 
с млечни алергии или непоносимост са склонни да страдат често от настинки 
и инфекции на ушите. При бебетата тези симптоми най-често се проявяват 
като колики, раздразнителност, обриви. 

В много храни, които консумират децата, има изкуствени оцветители, 
за които се смята, че имат отрицателно въздействие върху децата и могат да 
предизвикат поява на тревожност, главоболие, хиперактивност. Оцветители 
се откриват в плодовите млека, сладкишите, сосовете, кетчупа, чипсовете и 
всички други любими лакомства на малките. До сладките вредни храни спе-
циалистите поставят и вредното влияние на преработените храни. За съжа-
ление вече почти няма продукт, за който да се гарантира, че в него няма кон-
сервант. Някои от консервантите могат да причинят поведенчески проблеми 
при децата. Задължително трябва да се следят опаковките на продуктите за 
нитрити, натриев бензоат (среща се в опакованите натурални сокове), моно-
натриев глутамат (овкусител, за който се смята, че също предизвиква про-
мени в настроението и поведението, включително главоболие и хиперактив-
ност). Най-честите хранителни алергии са предизвикани от консумацията на 
млечните продукти, ядките, яйцата, соята и царевицата. При непоносимост 
или алергия към определена храна, това може да доведе до значителни здра-
вословни и поведенчески проблеми. Проблемът с хранителния режим на де-
цата като фактор за детската агресия става все по-актуален.

Препоръчителни са храните богати на аминокиселини, защото те пома-
гат на организма да произвежда невротрансмитери, които влияят върху на-
строението. Богати на аминокиселини са храни като пуешко месо, кашкавал, 
пиле, риба, боб, бадеми, авокадо, банани, тиквено семе и др. За преобразуване 
на аминокиселините тялото се нуждае от витамин В6. Богати източници на 
този витамин са следните храни: говеждо месо, риба тон, банани, пуйка, сини 
сливи. Върху превръщането на аминокиселините във важни невротрансми-
тери- серотонин и норадреналин важна роля играе витамин В 12, намиращ се 
в миди, стриди, пиле, раци, сьомга, пуешко месо, риба тон, мляко, яйца и др. 
Хората, които страдат от депресия и агресия, почти винаги имат ниски нива 
на фолиева киселина, което причинавя симптоми на безпокойство и по-теж-
ки случаи на поведение като при шизофрения. Богати на фолиева киселина 
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са следните храни: пуйка, леща, спанак, зеле, ряпа и др. Магнезият бързо въз-
становява от тежка депресия. Той помага и за облекчаване на тревожност и 
безсъние. Богати на този микроелемент са овесените трици, спанак, тиквено 
семе, боб и пр. Цинкът облекчава тревожността и раздразнителността. Бога-
ти на този микроелемент са стриди, раци, пуйка, леща, кисело мляко, тиквено 
семе и др.

Храната и напитките, които си избираме, влият на организма ни и на 
начина ни на живот, ето защо не трябва да мислим само за утоляването на 
глада, но и да се грижим за себе си. Здравословният модел на хранене, в който 
да не липсват хранителни елементи и максимално да бъдат изключени „вред-
ните храни“, гарантира здравето на всички поколения. 
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ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО „ИЗКУСТВА  
И ЗАНАЯТИ“ – ФАКТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

УМЕНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА 
ВЪЗРАСТ ВАМЕРИКАНСКОТО УЧИЛИЩЕ

Марина Иванова, Антония Имандиева

TECHNOLOGICAL TRAINING IN  
„ARTS AND CRAFTS“ – A FACTOR FOR BUILDING  

SKILLS AT PRIMARY SCHOOL AGE PUPILS  
IN THE AMERICAN SCHOOL 

Marina Ivanova, Antoniya Imandieva

ABSTRACT: The aim of the report is learning about the American educational 
system and technological training, using the subject „Arts and crafts“ and its im-
portance for the formation of a variety of technical and technological knowledge 
and competencies in elementary school children. A brief historical overview of 
the American education is made, the modern aspects and priorities are outlines. 
The objectives and the nature of technological education are clarified and its role 
as a basis for the development of valuable skills in young students, as well as their 
formation as specialists in various fields.
KEYWORDS: American educational system, structure of American schools, the 
subject Arts and Crafts in the American school, technological training.

През последните години въпросът за българското образование и ре-
формите, които трябва да бъдат направени в него става обект на все по-голе-
ми дискусии. Липсата на висококвалифицирани кадри в доста професионал-
ни области налага промяна на обучението по начин, отговарящ на предизви-
кателствата на динамичната икономическа реалност. 

Настоящата разработка дава възможност на читателя да се запознае с 
образователната система на една от водещите икономически световни сили – 
САЩ. Акцент е поставен върху технологичното обучение чрез предмета „Из-
куства и занаяти“ в американските училища, който е от важно значение за 
формиране на уменията: креативност, иновативност, спестовност и други 
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умения, спомагащи за по-нататъшното изграждане на учениците катобъдещи 
специалисти в различни области.

1. Американска образователна система
1.1. Кратък исторически обзор
Американското образование започва своето оформяне чрез изследва-

не в сравнителен план на чуждестранното образование. Двата тома на Джон 
Грискъм от Ню Йорк, озаглавени „A Year in Europe“(издадени през 1818–
1819 г.), представляват първото систематично сравнително изследване(1). В 
тях той представя резултатите от своите наблюдения върху образователните 
институции във Великобритания, Франция, Швейцария, Италия и Холандия.

Хорас Ман (1796–1859 г.), наричан баща на американското образова-
ние, е пионер на сравнителните образователни изследвания(6). В своите от-
четни доклади той анализира непрекъснато отношенията между образова-
нието, свободата и републиканското управление. Изследва образователните 
системи на Англия, Ирландия, Шотландия, Германия, Холандия, Белгия и 
Франция и написва доклад, насочен към сравнение на училищната органи-
зация и методите на обучение. Хорас Ман е радетел за такова училище, което 
да е еднакво за всички американски деца – без разлика от каква етническа 
принадлежност и социална група са те. Той мисли, че общото училище може 
да преодолее ефекта от имуществените различия, както и да намали престъп-
ността. По инициатива на Ман през 1839 г. в Лесингтън се създава първото 
американско обществено общо училище и се организира първият учителски 
семинар в САЩ, наречен нормално училище. 

За създател на американското нормално училище се приема Джеймс 
Кийтър, който е сътрудник на Ман (5). По негова инициатива през 1840 г. се 
откриват още две нормални училища в Масачузетс и постепенно те се раз-
пространяват из всички щати. 

Историците на американското образование считат, че нормалните учи-
лища всъщност са първите институции в САЩ, чрез които учителстване-
то добива статут на професия. За основател на сравнителното образование 
като самостоятелна наука се смята Айзък Лион Кендъл, аза рождена дата на 
науката се смята 1933 г., когато е публикуван неговият труд „Сравнително 
образование“(2). Кендъл обръща специално внимание на два фактора – на-
ционализма и националния характер, които за него са историческият фон на 
съвременното състояние на образователното дело. Постепенно се развива 
исторически функционализъм в сравнителното образование, чиято основна 
идея е, че образователните системи не функционират сами. Те са неразделно 
обвързани с другите обществени и политически институции и могат да бъдат 
разбрани само ако се анализира историческата, културната, политическата, 
социалната и икономическата среда. Кендъл разглежда в сравнителен план 
образователната теория и практика в Англия, Франция, Германия, Италия, 
Русия и Съединените щати, прави паралел между демокрацията и комунизма 
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и е отрицателно настроен към образователното дело в Съветския съюз през 
20-те и 30-те години на ХХ в. Най-голямата заслуга на Кендъл в теоретико-
методологическото развитие на сравнителното образование е, че той се стре-
ми да свърже националните системи на образование с техния исторически 
произход. 

Принос за развитието на сравнителното образование има и Дюи – най-
бележитият американски философ и педагог, който теоретически и практи-
чески разработва концепцията за прагматизма в образованието. Тази концеп-
ция и до днес е в основата на съвременната образователна система на САЩ.

1.2. Съвременна образователна система в САЩ 
Структурата на образователната система на САЩ има 3 нива – основ-

но, средно и висше образование. Основното образование продължава 8, 6 
или 4 години в зависимост от кодексите на отделните щати. То включва дет-
ската градина и началното училище. Всеки щат има право да формира свой 
учебен план за основното училище. В него децата прекарват по-голямата част 
от деня и се обучават от един учител. Средното образование е разпределено 
между т. нар. „горни училища“, които също са с различна продължителност. 
В горното училище има голямо разнообразие от учебни предмети, но задъл-
жителните са малко – английски език, математика, обществени и естествени 
науки. Освен тях се предлагат над 200 учебни предмета, които са изборни. 
Допуска се голяма гъвкавост при съставянето и изпълнението на индивиду-
алните учебни планове. 

Висшето образование в САЩ включва колежи – младши и общински; 
професионални и технически. Докторската степен е условие за получаване на 
преподавателските звания доцент и професор. 

1.3. Цели на съвременнатаамериканска образователна система
Първата цел на съвременната американска образователна система е 

всички деца в Америка да започват училище подготвени да учат. Тя се отна-
ся до обстоятелствата, които поставят милиони деца в риск  – разпадането 
на семейството, бедността, болестите, недохранването и скептицизма относ-
но идеята, че образованието може да подобри шансовете за успех. Една от 
най-важните стратегии за постигане на тази цел е по-голямото включване 
на семейството. Обръща се голямо внимание на предучилищните занима-
ния. Откриват се така наречените сестрински училища, които се посещават 
от деца над три годишна възраст. Най-популярни са училищните програми 
за петгодишни деца към началните училища. Началното училище започва от 
шестгодишна възраст и има различна продължителност в различните обра-
зователни области – 4, 6 или 8 години. В големите градове то обикновено е по-
кратко, а в провинциалните райони – по-дълго. Има също училища за деца с 
увреждания. 

Втората цел на американската образователна система е процентът на 
завършващите средни училища да се увеличи до 90%. Задължителното обу-
чение в повечето щати на федерацията е от 6 до 16 години. Същността на тази 
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цел е именно да запази колкото се може повече ученици в системата на сред-
ното образование и да ги насърчи да се запишат в квалификационни програ-
ми след това обучение. 

Третата цел е всички ученици да завършват четвърти, осми и дванай-
сети клас и да притежават демонстрирана компетенция по даден предмет. 
Всяко училище в Америка трябва да направи така, че учениците да развият 
своя ум, за да могат по-късно да бъдат отговорни граждани и продуктивни 
работещи в модерната национална икономика. 

Четвъртата цел е американските ученици да бъдат така подготвени, 
че да са едни от първите знаещи в света по математика и природни науки. 
Тази цел е от особено значение за бизнес средите в САЩ, защото е свързана 
пряко с уменията на работното място.

Петата цел е всеки възрастен американец да бъде грамотен и да прите-
жава знания и умения, необходими за неговата реализация в полетата на све-
товната икономика. Това включва възможността на индивида да бъде гъвкав 
и подвижен сред обществото, да си осигури високо платена професионална 
позиция и реализация и да постигне интелектуални, социални и икономиче-
ски цели. 

Шестата цел е всяко училище в САЩ да бъде изчистено от наркотици 
инасилие и да предлага обстановка, подходяща за учебна дейност.

Седмата цел е всички учители да имат достъп до програми, свързани с 
подобряването на техните професионални умения и с възможността да при-
добият знанията и уменията, необходими да подготвят всички американски 
ученици за предизвикателствата на ХХІ в. 

Осмата цел е всяко училище да бъде инициатор на партньорство, кое-
то да увеличи съпричастността на родителите и тяхното участие в социалния, 
емоционалния и академичния растеж на децата. „Вечните“ образователни 
приоритети на Америка отразяват ценностите на американското общество. 
Те са преклонение пред демократичните идеали, зачитане на индивидуалната 
свобода, уважение към разнообразието на населението, грижа за училищата 
със специални нужди; за всички достъп до колеж; високи стандарти; квали-
фицирани учители; достъп до модерни технологии и др.

2. Технологичното обучение в началното образование в САЩ.  
Проектни задачи по предмета „Изкуства и занаяти“, 
развиващи специални и общотрудови умения
В учебната програма на американското държавното училище няма 

абсолютен еквивалентна предмета „Технологии и предприемачество“ като в 
българското образование. Най-многосе доближава предметът „Изкуства и 
занаяти“ (Arts and Crafts), съществуващ като свободноизбираема дисципли-
на за тези ученици, които биха искали да придобият фундаментални знания 
относно различните видовеизкуства и занаяти, както и да задълбочат позна-
нията си в тази област. Основните дейности, които децата изучават, са: мо-

Марина Иванова, Антония Имандиева



577
делиране, обработване, запознаване с техниката. Работата с хартия, картон, 
лесно достъпни подръчни опаковъчни и отпадъчни материали служи като 
основа на обучението. Учениците се приучават да събират, съхраняват и из-
ползват тези материали, като ги обработват, конструират и моделират. Цел-
та на обучението е да се разширява технологичната култура и грамотност на 
учениците чрез:

– обогатяване на знанията за техниката и технологиите и тяхната роля 
в обществото;

– формиране на умения за генериране и изясняване на идеи и предло-
жения;

– разширяване на знанията и уменията за обработване на достъпни ма-
териали;

– изграждане на умения за моделиране и използване на механизми (на-
пример макари и наклонени равнини);

– развиване и обогатяване на уменията за работа в екип, на стремежа 
към успех и самоутвърждаване, обогатяване на знанията за техниката 
и технологиите и тяхната роля в обществото;

Д е й н о с т и т е , 
които изучават децата 
от детската градина 
до 8 клас по предмета 
„Изкуства и занаяти“, 
изискват координи-
рано движение на 
ръцете и крайниците, 
активности, които са 
от съществено значе-
ние за развитието на 
интелекта. Както по-
горе бе уточнено, раз-
личните щати имат доста автономност по отношениеизготвяне на учебното 
съдържание. И все пак една примерна програма нащатско училище включва 
научаване намомичетата и момчетата да плетат в 1-ви клас, да създават про-
стички топки, гноми и животински форми. От 2-ри до 5-ти клас те усвояват 
плетене на една кука, на кръстосан бод и на четири куки. В 6-ти клас, когато 
навлизат в променящия етап от живота си – юношеството, всички ученици 
правят дизайн и изработват кукла или животно. В 8-ми клас, когато изуча-
ват Индустриалната ера, те се научават и да изработват дрехи, използвайки 
електрическа шевна машина. През класовете на обучение, проектите са от 
практическо естество: изработване на портмонета, играчки, шапки, чорапи, 
възглавници и аксесоари за дрехи. Обучават се да изпълняват задачи, които 
представляват предизвикателство за тях, да оценяват труда на другия. Мате-
матическите понятия като: паралелизъм, огледално изображение, прогресия 
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и геометрични форми косвено се усвояват по време на този обучителен про-
цес. А естетическият опит от създаването на красиви предмети подхранва 
детската емоционална чувствителност.

Едновременно със стимулирането на креативността и иновативността, 
задачите подпомагат и формирането на екологичната култура у децата: на-
пример превръщането на отпадъчни материали в прекрасни играчки. Празни 
бутилки, кутийки от безалкохолно или газирано и картонени кутии, могат да 
бъдат преобразени в чудесни играчки като: музикални инструменти, ракети, 
състезателни колички (8). Откриването на такива материали е лесно – под-
ходящите изделия могат да се намерят ежедневно във всяка къща, например 
опаковки от храни или подаръци. По този начин децата се учат да не пилеят 
и да не изхвърлят безразборно. Преди да изхвърлят опаковка от даден храни-
телен продукт, да помислят – може би тя би послужила като основа за създа-
ването на играчка.

От останали мъниста, пандел-
ка, прежда, парчета плат, могат да се 
направят прекрасни изделия. Дори 
старата кошница или стари дрехи и 
копчета са находка и биха могли да 
бъдат превърнати в невероятни ръч-
но изработени предмети като: чанти, 
картички, рамкии шити играчки.

Едни от най-ценните материа-
ли за проекти са и често срещаните: 
хартия, бои, ленти и лепило. Могат 
да се използват и предмети от стари 
проекти – картички, стари марки или 
счупени тебешири, които дълго вре-
ме се съхраняват. Използването им е 
не само икономично, но също така и 
спомага за разчистване на дома от не-
нужни вещи.

Уменията, придобити чрез обучението по „Изкуства и занаяти“ са 
доказали подобряването на успеха в обучението по науки, технологии, ин-
женерство и математика (STEMeducation) в12- годишния образователен 
цикъл в американското образование (К-12).Обучението по „Изкуства и 
занаяти“включва следните „инструменти на мислене“ (7):

1) Наблюдение
2) Способност да си представяш (въображение) и визуализация
3) Абстрактно виждане
4) Разпознаване на модели и откриване на модели
5) Откриване на аналогии
6) Измерително мислене
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7) Моделиране
8) Кинестетично мислене
9) Сръчност
10) Запознаване с инструменти
11) Трансформиране на данни във визуални или графични форми
12) Превръщане на теории в механични процедури
13) Разбиране на данни и експерименти в процеса на дейността
Наистина пълният списък от „инструменти на мислене“ се изучават 

чрез предмета „Изкуства и занаяти“. Освен това има специфични асоциации 
между умение и форма от изкуството, например абстрактното виждане с аб-
страктното визуално изкуство, моделиране със занаяти и скулптура, занаяти 
с уменията за ръчна работа. Отдавайки значението на абстрактното вижда-
не и моделирането, предметът „Изкуства и занаяти“ може да предостави на 
учениците ценни умения, знания и методи, които се изискват за успеха им по 
науки,технологии, инженерство и математика. 

Креативното мислене се изгражда от части и от двете области (изкуства 
и занаяти).

„Опитът, придобит в часовете по Изкуства и занаяти е в корелация с 
успеха по науки, технологии, инженерство и математика“ – до този извод е 
достигнал професор Робърт Рут-Бърнстейн от университета в Мичиган след 
изследване, извършено като част от разработка на тема „Значението на ран-
ното и постоянно обучение по „Изкуства и занаяти“ за бъдещи учени и ин-
женери“(7). Един от най-значимите резултати, до които той достига, е, че не 
някаква специална активност от изкуствата или занаятите има предимство, 
като например: танци, драма, рисуване, скулптура, принтиране, фотография, 
композиране на музика, дървообработване, металообработване, ами всич-
ките, взети заедно в обучението са предпоставка за повишена вероятност за 
успех по науки инженерство, технологии и математика. Важният фактор не 
е видът изкуство или занаят, а ранното въвеждане на предмета „Изкуства и 
занаяти“ в начален и прогимназиален етап в училище, придружено и от по-
стоянството на практикуване на това изкуство или занаят и след училище, 
с помощта на родителите.В същото проучване е доказано, че много учени и 
инженери осъзнават напълно, че са развили и умения за критично мисле-
нечрез тяхното обучение по „Изкуства и занаяти“. Повече от 80% от тези уче-
ни и инженери потвърждават, че обучението по „Изкуства и занаяти“ трябва 
да бъде част от обучението по науки инженерство, технологии и математика 
(STEM).235 учени и инженери широко използватвсички гореспосочени „ин-
струменти на мислене“.Те си служат с въображение и визуализация, толкова 
често, колкото и с логика; разчитат на моделирането, откриването на модел, 
наблюдаването и търсенето на аналог, както и на абстрактното мислене, иг-
раенето, съпричастността и кинестетичното мислене, манипулационните 
умения и други изключително „артистични“ или „занаятчийски“ форми на 
мислене. 
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Повечето училищни системи се фокусират в изучаването на основни 

предмети, усъвършенстващи знания поматематика, както и вербални уме-
ния, които безспорно са от съществено значение. Но способността за бъдещ 
успех в различни професионални области изисква широк обхват от умения, 
такива, каквито се придобиват именно чрез технологичното обучение в пред-
мети като „Изкуства и занаяти“ / „Технологии и предприемачество“. Затова те 
не трябва да се подценяват, а напротив – чрез подходящата материална база 
и високо квалифицирани преподаватели да се използват като инструмент за 
мотивация и стимулиране на професионалната ориентация от ранна възраст 
у децата.
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ОБЛАЧНОТО ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО КАТО 
СРЕДСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, 
САМООЦЕНКА И ПРИДОБИВАНЕ НА ЗНАНИЯ И 

УМЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА VIII – XII КЛАС

Марина Петрова

CLOUD BASED ELECTRONIC PORTFOLIO AS A TOOL 
FOR STORAGE OF INFORMATION, EVALUATION AND 

SELF-ASSESSMENT IN THE EDUCATION IN BULGARIAN 
LANGUAGE AND LITERATURE VIII – XII CLASS

Marina Petrova

ABSTRACT: The new living and learning environment is inexorably having 
claims of our high-tech age in which electronic media definitely displaces pa-
per.  For professionals in the education system the student portfolio has long since 
proven its capabilities as a means of evaluation and self-assessment of the knowl-
edge and skills of students, but it still exists, in its paper version, which narrows 
the opportunities for continuous access to stored information. This report pres-
ents a model for creating cloud based electronic portfolios for students in Google 
Drive. Its main advantages are: personal access, updating, self-assessment and 
control without time and space limitations.
KEYWORDS: cloud based electronic portfolio, personal access, means of storage, 
systematization, archiving and analyzing electronic media.

Обучението по роден език и литература в съвременния високотехноло-
гичен свят с основание предизвиква притеснения, тъй като комуникацията 
в електронен формат в голяма степен вече замени тази на хартиен носител. 
Нещо повече – днес вече може да се говори за „нов езиков код“, изразяващ се 
в съкратено изписване, замяна на някои букви с цифри и други знаци, замяна 
на българска лексика с английска, когато тя предполага по-бързо изписване 
и др. [1]. Такъв тип комуникация несъмнено се отразява както на писмената, 
така и на четивната грамотност на подрастващите, които бидейки в по-го-
лямата част от времето си в мрежата, започват да прилагат този „нов ези-
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ков код“вече и в своите писмени текстове на хартиен носител. Но обучение-
то по роден език налага спазването на правилата, фиксирани в официалния 
речник, т.е. разминаването между реалност и норма е осезателно. От друга 
страна, днес за никого не е тайна, че младите хора все по-рядко посягат към 
книгата, в частност към художествената литература, за да се насладят и потъ-
нат в други измислени светове. Предпочитаната форма и тук е електронният 
носител, но в немалка част от текстовете, налични в мрежата, се наблюдават 
грешки от различен тип (технически, правописни, пунктуационни, често в 
преводната литература и лексикални).

Така пред преподавателите по роден език и литература стои нелеката 
задача да преодолеят разминаванията и примамливостта на електронната 
комуникация и да постигнат целите на своята дейност  – да подготвят гра-
мотни и четящи хора. Изпълнението на тази задача днес би било немислимо 
без прилагането на това, което учениците харесват, разпознават и използват 
ежедневно – електронния носител и мрежата. То вече е факт особено когато 
се говори за обучението в горен курс, а още повече в професионалните гим-
назии с компютърна насоченост [2]. Но само извличането, обработването, 
анализирането, систематизирането и прилагането на информация от елек-
тронни източници крие рискове относно нейната достоверност и коректност 
по отношение на горепосочените недостатъци, затова дейността на учителя в 
подготовката и включването им изисква предварително проучване и насоки 
за използваните сайтове и конкретни текстове. 

Вече са налични електронни помагала, одобрени от МОН[3], но те в 
никакъв случай не изчерпват възможностите за получаване на информация, 
наличен е и немалък списък от образователни сайтове и игри, подпомагащи 
процеса на обучение в училище [4]. Всички те безспорно имат положителен 
ефект и все повече се налагат като средства за извличане на информация, а 
дори и като инструменти,които преподавателите по всички предмети могат 
да използват в конкретното урочно време, но недостатъкът им произтича от 
краткостта, в която електронните образователни продукти преминават, и в 
невъзможността ученикът да придобие ясна представа за постигнатите зна-
ния и умения, както и за пропуските, които трябва да преодолее. 

Такова средство за самооценка представлява портфолиото[5], което в 
последните години беше задълбочено проучено откъм функционалност, при-
ложимост и резултативност по различните учебни дисциплини в българската 
образователна система и голяма част от колегията вече го използва не само 
като банка за данни, но и като средство за оценяване от страна на учителя и 
самооценка от страна на ученика[6]. Разбира се, всичко зависи от философи-
ята на конкретното портфолио – то може да има различна информационна 
насоченост и да предоставя данни не само за класно-урочната, аи за извън-
класната дейност [7]. Важното е, че портфолиото се доказа в практиката като 
едно добре работещо средство и за двата субекта на образователния процес – 
учителят и ученикът [8]. Но образованието засяга не само тях, то има отно-
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шение и към родителите, и към всички, пряко или косвеносвързани с разви-
тието на подрастващото поколение. 

До момента ученическото портфолио най-често функционира в бъл-
гарското образование на хартиен носител, грижливо съхранявано в папки и 
класьори, и най-често времето, в което ученикът разполага с него, е когато 
прибира своите документи (контролни, класни, тестове и др.) в папката си, 
или попълва самооценъчните си карти [9]. Недостатъците са, че тази дейност 
се извършва периодично, а родителите имат достъп до информацията само 
ако лично я потърсят или по време на родителските срещи. Това до голяма 
степен се отразява на ефекта, който портфолиото би могло да има, ако е в по-
стоянна наличност, т.е. достъпно по всяко време и на всяко място за всички 
заинтересовани субекти. 

Такава възможност предоставя електронното портфолио, което може 
да се съхранява чрез облачна технология във виртуалното пространство. Раз-
бира се електронен личен архив може да се създаде и направо в мобилното 
устройство на всеки ученик, но сигурността на облака, както и подреждането, 
класифицирането и архивирането на личната документация са умения, които 
не бива да бъдат пренебрегвани, а още повече, че през облачните техноло-
гии и учителите, и родителите могат да проверяват в удобно за себе си време 
нужната информация. Това предимствокъм настоящия момент не може да 
отмени хартиеното портфолио (все още тестовете, писмените работи и стан-
дартните документи битуват в хартиен формат) – то само го застрахова и дава 
постоянен достъп до него.

Портфолиото по български език и литература представлява лична пап-
ка, най-често със заглавна страница, обозначаваща предназначението, пред-
мета, името на притежателя, името на преподавателя и годината. Следват 
страница с философията за конкретната година – ако в началото (VIII клас) 
тя се свързва най-вече с придобиването на умения за подреждане, архивира-
не и извличане на информация от носителя – данни от контролни тестове и 
класни работи, то в следващите етапи вече засяга и други компетентности, 
като умение за създаване на автобиография, мотивационно писмо, заявле-
ние за работа, самооценъчни карти за всяко контролно изпитване, срочни 
и годишни самооценъчни карти и т.н. Този личен архив представлява една 
истинска съкровищница от информация, полезна за всички субекти на об-
разователната дейност, но най-вече за ученика, който сам създава, подрежда, 
архивира и оценява своите знания и умения и така придобива реална пред-
става за собственото си израстване и за пропуските, които трябва да преодо-
лее. Недостатъците произтичат от вече споменатите затруднения в достъпа 
до него. Освен това класьорите за всяка паралелка с папките на учениците 
изискват пространство за съхранение, а когато класовете, в които преподава 
учителят, са много, това се превръща в съществен проблем.

Електронни варианти на портфолио се разработват от години – те не 
са новост. Най-често са в PDF или в PowerPoint формат [10], имат определе-
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ни категории, в които е поставена информацията, но те не са подходящи за 
ученическо портфолио, тъй като са шаблонизирани и забавят създаването и 
непрекъснатото запълване с нови данни. Облачните технологии предоставят 
други възможности и са по-подходящи за създаване на портфолио, което да 
игнорира недостатъците на хартиения и познатия електронен носител. Те са 
много по-леки за употреба, като едновременно с това развиват знания и уме-
ния за работа във виртуалното пространство.

За да се създаде такова облачно портфолио обаче, учителят трябва да 
извърши няколко дейности, които да подготвят използването на архива. Те 
не изискват особени познания за работа със софтуерни продукти, но компе-
тентностите са задължителни, за да може ученическото облачно портфолио 
да функционира по предназначение.

ПРЕДИМСТВА НА ОБЛАЧНОТО ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО
• съхраняват се много по-големи обеми от информация
• чеклистовете могат да разширят обхвата си
• могат да се поместват текстове от произведения за анализ
• могат да се поместват критически анализи на текстове
• предоставя бърз и постоянен достъп до архивираната информация
• преодолява се нежеланието за работа на хартиени носители 
• осъществяват се интердисциплинарни връзки между езикознание и 

литературознание и информационни технологии
• екологично чисто е.
ПОЛЗИ ЗА УЧЕНИКА
• придобива умения за работа с електронни носители на информация
• придобива умения за създаване и опериране с документи в електро-

нен формат 
• придобива умения за архивиране на информация в електронен формат 
• придобива умения за подреждане на информация в електронен фор-

мат по зададени параметри 
• придобива умения за извличане на информация в електронен формат
• придобива умения за анализиране на информация и самооценка
• придобива умения за работа с облачна технология
• придобива умения за създаване на личен акаунт
• придобива умения за електронна кореспонденция и др.
МОДЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАЧНО УЧЕНИЧЕСКО ЕЛЕК-

ТРОННО ПОРТФОЛИО В GOOGLE.DRIVE
Изборът на Google.Drive в никакъв случай не представлява реклама, 

но и не е случаен – платформата предоставя възможности за безплатна упо-
треба, персонализирано архивиране, лекота и бързина при изпълнението на 
отделните операции и в този смисъл не би създала проблеми при усвояването 
на умения за работа в нея. Стъпки[11]:

1. Създава се личен учителски акаунт.
2. Създава се папка „Портфолио“.
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3. Създават се папки на класовете.
4. Създават се папки за всеки ученик по класове (Фигура №1.).

Фиг. №1. Лични папки за всеки ученик по класове

5. Поставят се файлове с първи чеклистове във всяка папка (Фигура №2).

Фиг. №2. Чеклист №1

6. Под наблюдението на учителя всеки ученик създава свой акаунт и 
изпраща имейл на учителския (Фигура №3).

Фиг. №3. Създаване на ученически акаунт
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7. Учителят влиза в личната папка на ученика и споделя имейла (Фигура №4).

Фиг. №4. Споделяне на имейла в личната папка на ученика

8. Ученикът влиза в Google.Drive и намира папка със своя № в клас – 
вече може да я запълва със свои документи по указанието на чеклиста (Фи-
гура №5).

Фиг. №5. Достъп до собствената папка

9. Ученикът и учителят имат достатъчен в пространството и неограни-
чен от времето достъп до архива.

10. За да предотврати промени на своите файлове, при качване на ин-
формацията учителят може да избира забраняваща редактиране опция, като 
програмата му дава възможност да преглежда подробности по употребата на 
файловете в папката (Фигура №6).

Фиг. №6. Забраняване на редактиране
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11. Родителите могат да използват акаунта на учениците или да създа-

дат свой, който да им дава възможност за преглед.

Ето как съвременните облачни технологии могат да намерят свое-
то приложение в обучението по на пръв поглед чужда област на познание-
то  – български език и литература, като чрез тях процесът на придобиване 
на знания и умения в конкретната научна област разширява обхвата си и на 
практика се осъществяват трансверсални[12] релации, при които учениците 
усвояват умения, необходими и приложими в новата реалност на информа-
ционното общество [13]. 
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ЕТАПИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТВОРЧЕСКАТА 
ЛИЧНОСТ У УЧЕНИКА И ВЪЗПИТАВАНЕ  

НА ТАЛАНТА ЧРЕЗ ИНДИВИДУАЛНИЯ ПОДХОД  
В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

Мария Градешлиева

STAGES IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE 
PERSONALITY IN STUDENTS AND TALENT 

NURTURING THROUGH INDIVIDUAL APPROACH  
IN ART SCHOOLS
Mariya Gradeshlieva

ABSTRACT: The stages of development of the talent trained in the professional 
music schools and the individual approach, we consider as a psychophysiological 
process and as a relation with the talent’s grade. We study the main characteris-
tics which occur in the training process of the talents and their stepwise, gradual, 
planned building as professionals.
KEYWORDS: Stages of talent`s development, the role of the teacher, individual 
approach, creative person. 

Въведение в проблема
В настоящото изложение ще се опитам да разгледам проблема с въз-

питаване на таланта чрез индивидуалния подход на педагога и етапите, 
през които преминава изграждането на творческата личност. Имам предвид 
конкретно музикалния талант, считайки, че музиката е едно от най-масово 
въздействащите изкуства, тъй като е в състояние да обедини в едно и също 
време мислите и чувствата на хиляди слушатели.

Отношението на педагога към талантливото дете трябва да бъде дози-
рано, премерено внимателно и много целенасочено. При обучението и въ-
веждането в емоционалната чувствителност на музиката и при извеждането 
му на концертния подиум трябва да се държи сметка за особеностите на въз-
растта и за индивидуалните възможности на детето. В този аспект ще разгле-
даме различните етапи при възпитаване на таланта, както в чисто възрастов 
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аспект, така и според индивидуалните дарби и степента и бързината на раз-
витието им на базата на обучителния процес.

В практиката си на музикален педагог съм достигнала до убеждението, 
че за да постигнеш резултат в обучението на един талант, трябва да се при-
мириш, или по-точно, да оцениш различността му от другите деца, неговата 
лична емоционалност, уникалността на дарбата и поведенческото му разноо-
бразие. Основният принцип в моята работа се изразява най-точно чрез мак-
симата „ученикът не е съд, който трябва да се напълни, а факел, който трябва 
да се запали“. Не по-маловажни за мен са принципите: уважение към детската 
личност, зачитане на уникалността на детето, доброволност на участието на 
детето в творческите форми, съобразяване с потребностите и интересите на 
отделния ученик.

Формулиране на проблема
Формирането на таланта става по два начина
1. Чрез целенасочено, професионално образование, чрез лична мотива-

ция за това обучение;
2. Чрез неформално образование–доброволно.
И при двата случая поставяме мотивацията в основата и оттук можем 

да набележим няколко по- стимулиращи мотивацията подхода на педагога:
– Ясно целеполагане, реалистичност и прагматичност на целите;
– Право на избор и самостоятелност при подготовката;
– Придържане към художествена линия, близка до светоусещането на 

съвременното дете талант;
– Провокиране към творчество и експерименти;
– Поощряване на трудолюбието, инициативността, градивното мисле-

не в творческия процес;
От своя страна педагогът трябва да намери индивидуален подход и да 

обгрижи всеки един поверен му талант, който, според моето виждане и прак-
тика, ми доказва, че учителят е необходимо да притежава:

– Солидна професионална подготовка;
– Специални познания за разпознаване на психофизиологическите 

особености на талантливото дете с цел неговото шлифоване като 
творческа личност;

– Усет към методологични похвати и чисто организационни сръчности 
на учителя;

– Художествен усет, творческо обаяние, артистичен натюрел;
– Способност да планира и преценява материята, която преподава, съ-

образно етапа от развитие на детето с дарба;
– Да цели да прилага творчески решения и да ръководи процеса, откри-

вайки и ръководейки таланта компетентно;
Разглеждаме етапите в изграждането на творческата личност съобраз-

но възрастовите граници и според базата талантливост и умения, на които 
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стъпва педагогyt при първата си среща с обучаемия. Но нека първо изясним 
какво разбираме под понятията способности и талант.

Способности – определението на способностите и днес затруднява пси-
холозите. Причината е, че способностите не могат да бъдат сведени към нито 
един психичен процес или неговото свойство. Способностите са синтез, син-
тетична структура от психични феномени, сложно структурно образувание.

Руският психолог Павлов прави следната характеристика на способно-
стите:

1. Подспособности – индивидуално психичните особености, отличава-
щи един човек от друг;

2. Способностите са такива индивидуални психически особености, 
които имат отношение към успешното изпълнение на някаква дейност или 
много дейности;

3. Понятието способности не се свежда към тези знания, навици, уме-
ния, които вече са изработени у човека. От тук той дава и следното опреде-
ление:

Определение – способностите са функционален ансамбъл от затвър-
дени 

индивидуални свойства на психичните процеси, познавателни пси-
хични структури, операционни и концептуални модели. Способностите са 
изградени върху комплекса нервно-психически особености, формирани и 
развити в процеса на дейността при създаването и усвояването на продукти 
(материални и духовни).

Всеки човек притежава способности, които оформят индивидуалност-
та му и неговия жизнен път. Потенциалът на човек се проявява в това, което 
правим добре, по-добре от другите, а също така се изразява и в бързината и 
лекотата, с която овладяваме нови дейности, в темпото,с което напредваме в 
избраната от нас област и в майсторското изпълнение, което постигаме.

Талантът е необичайно високо равнище на изява на способности, уме-
ния или постижения в конкретната дейност. Каквито и да са първоначалните 
способности или дарби, за да изяви таланта си в дадена област, човек трябва 
да премине през продължителен и интензивен процес на образование, обуче-
ние, грижа и поощрение. Именно педагогът е основната фигура и фактор по 
пътя на успеха при изграждане на таланта. Американски психолози твърдят, 
че процесът на развитие на таланта преминава през три фази, през три етапа 
на развитие на ученето. Твърди се, че общо около 17 години са необходими за 
развитие на музикалните способности, за придобиване на музикални позна-
ния и технически изпълнителски умения, както и за развитие на личността, 
формиране на устойчива мотивация, траен интерес, самодисциплина и кон-
центрация.

Първи етап – Начален за занимания с музика – преди навършване на 
6 години, т.е. първи досег с музиката – повече игри, отколкото учене, приятно 
занимание, носещо удоволствие, но тук е моментът на окуражаване. 
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Проявите на таланта в крехка възраст слагат „печат“ върху развитието 

на детето, като то бива определяно като нестандартно дете. Според Платон, 
това са „златните деца на обществото“. В рамките на възрастта до 7 години 
може да говорим за проява и развитие на дарбата. За надареността може да 
се каже, че е съчетание от заложби, които в резултат на създадените опти-
мални, подходящи условия за тяхното развитие, са се превърнали в специал-
ни способности. Надарените деца проявяват значително превъзходство над 
връстниците си. Те са деца „извън рамката“, „извън стандарта“ за възрастта 
си и деца, които не следват хронология на развитието си. Надарените деца в 
общуването със себеподобните заемат ролята на лидери, умеят да се съсредо-
точават дълго време върху дейността, която ги привлича, самокритични към 
себе си, те много често си поставят цели и задачи, които са нереално високи 
за възрастта им.

Доброто познаване на специфичните черти от страна на педагозите е 
важна предпоставка за навременното откриване на надареността на децата.

Симптомите на надареността може да обобщим така:
1. Общи – настойчиво желание да извършват определени дейности;
2. Специфични – потребност у детето, която го „потапя“ с увлечение 

и продължително време в избрана дейност / включване на пеенето по време 
на други занимания, запяване със звучаща наоколо музика, приспособяване 
на предмети, като музикални инструменти или първи опити да се свири на 
истински музикални инструменти и т.н.

В този етап вече е нужна намесата на педагога, но основният, насочващ 
субект, са родителите. Педагогът „регистрира“ и избира методиката, по която 
да развива детето и тук са необходими някои специфични качества на учите-
ля при работа с талантливи деца:

– Положително отношение към нестандартността;
– Положителна мотивация за работа с надарени деца;
– Владеене на нестандартни методи и средства и висока обща култура;
Най-естествената форма, която учителят използва, са различните игро-

ви модели, чрез които се постига ефективно подпомагане и стимулиране на 
отделните процеси и страни от детското развитие като: подвижност, гъвка-
вост на мисленето, творческо мислене, развитие на въображението, радост от 
преживяното при обучението, спонтанност, стремеж за учене и т.н.

Втори етап – между 10 и 13 години – системно и дисциплинарно овла-
дяване на технически умения и натрупване на изпълнителски опит. В този 
етап е важно да се положат усилия за вътрешна мотивация, за желание и на-
предък в уменията и равнището на изява.

Тук, освен обучителната роля и психологическа подкрепа на учителя, 
е много важна и значима е ролята на семейството, а именно: родителите на-
стояват децата да посещават уроците, като вярват, че по този начин децата 
ще изградят навици, ще се приучат на дисциплина, създадат мотивация за 
учене и не на последно място – ще научат повече от другите. Учителят пък е 
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този, който ще даде емоционалната подкрепа и вдъхновение чрез специално 
внимание, специален репертоар, насока за подходящи прослушвания, сце-
нични изяви, конкурси. Връзката родител – талантливо дете – педагог в този 
етап е изключително важна и ако е ненарушима, е градивна и ценна, защото 
чувствайки грижата на родителите, вниманието на учителите и своите лични 
достойнства и лична ангажираност, детето ще се чувства подкрепено, поощ-
рено и оценено и ще повярва в себе си.

Трети етап – между 16 и 20 години на себеизявяванечрез музиката. В 
този етап вече имаме формиран талант с индивидуален почерк. Юношата 
проявява старание да усъвършенства стила си на музициране, да опознава 
и разбира музикалните образци, да анализира и съпреживява музиката и на 
другите. 

В този етап на развитие се влага старание за овладяване на способнос-
тта да се изразява смисъла на музиката и закодираните послания в нея и да 
се търсят начини за собствена интерпретация и предаване на тези послания 
към публиката. Този етап е формиращ за професионалния музикант, етап, в 
който юношите постепенно откриват, че това, което е било забавление, изис-
ква много труд, който обаче вече не се чувства като задължение. Те осъзнават, 
че са придобили ценни умения и сръчности и чувството им за получени дос-
тижения ги стимулира да работят още по-упорито.

Самооценката при талантливите хора е важна, защото чрез нея те по-
казват самоувереност в „различието“ си и затвърждават у останалите при-
знанието към таланта им, т.е. максимата „гордей се със себе си, да се гордеят 
с теб и останалите“.

Разглеждайки тези етапи във връзка с обучението в професионалните 
училища по изкуствата, трябва да се подчертае, че от голямо значение са ня-
колко фактора, а именно:

Първи етап
– Ранно откриване на таланта, насочване според даденостите му към 

подходящ инструмент или пеене;
– Създаване на индивидуален план за подход на педагога при начално 

обучение с цел мотивиране, концентриране и насърчаване;
– Вдъхване на увереност чрез първи сценични изяви;
– Роля на родителите чрез осъществяването на подкрепа и насърчаване 

на детето да се запознава с изкуството;
Много често в музикалните училища в първи клас се приемат за обуче-

ние деца на база елементарни музикални умения. Основното значение на тази 
фаза от развитието на детето се състои във формирането на слуха в частност, 
който така да се каже, започва целенасочено да се „тренира“ от музикалния 
педагог, като се натрупват музикално-слухови представи. Х.Г.Нейгауз: „Учи-
телят по инструмент е и трябва да бъде преди всичко учител по музика“. Тук 
може да се използват символни елементи, чертане на мелодична линия с по-
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сока, упражнения за движения на пръстите при инструмента и на вокалите 
при певците във вид на „игра“. Пианото в това отношение е изключително 
важен, формиращ музикалните способности инструмент.

Началното обучение е една от най-трудните и деликатни области в му-
зикалната педагогика, тъй като обучението трябва да бъде водено планомер-
но, целенасочено, като всеки следващ урок се подготвя от преподавателя съ-
образно индивидуалните и изпълнителски качества и възможности на отдел-
ния ученик. Указанията на педагога трябва да бъдат ясни, конкретни и дос-
тъпни, тъй като все още не е формирано самостоятелно музикално мислене.

Упражненията/ технически или вокални/ е необходимо да се разясня-
ват като роля, значение и какво се постига чрез тях. По този начин педагогът 
от една страна информира детето за целите на обучението, а от друга, психо-
логическа, го отпуска чрез събеседването.

В учебните планове в училищата по изкуствата и в изготвените към 
тях конкретни обучителни програми са записани брой часове и брой задачи, 
учебен и технически материал, които трябва да се решат за определен етап от 
обучението.

Писаният план от една страна е необходим, за да мобилизира актив-
ността на самия ученик, а от друга, за да може учителят да изгради отделена 
методическа единица и формира общо музикално състояние и статус на уче-
ника.

При определяне на материала в плана трябва да се държи сметка за рав-
новесието между художествените и техническите задачи. Преобладаването 
на едните води до едностранчиво развитие на обучаемия. В организирано му-
зикално учебно заведение този баланс трябва да се предвиди в общото цяло, 
а не за всеки поотделно. А тук е ролята на педагога според индивидуалните 
особености на всеки възпитаник да разчлени урока на по-малки методически 
единици и да постави конкретни задачи по материята.

В почти всички средни музикални училища е възприета системата на 
два седмични урока по 45 минути. Тук обаче е необходимо да се замислим, че 
през първите месеци на своето обучение начинаещият ученик музикант или 
певец участва с много напрежение на сетивата и мускулите си и се уморява 
бързо. Освен това, той няма навици за самостоятелна работа, поради което, 
ако му се задава домашна работа, без да има под ръка квалифицирана подкре-
па, може да се привнесе вреда, а не полза от обучението. Моето лично мнение, 
че в този първи ранен етап от обучението краткотрайните, но по-чести срещи 
с педагога са не само желателни, но и крайно необходими.

Изводите, които можем да направим за казаното до тук са:
1. В първи етапна обучението по музикален инструмент или песен в 

музикалните училища би трябвало да се съобразяваме с няколко компонента:
– Ниво на надареност;
– Интелект на обучаемия;
– Физическа и психическа издръжливост и нагласи за работа;
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– Педагогическа и родителска подкрепа;
– Подходящи форми за изява с цел бъдеща мотивация и амбиция за 

занимания с музика;

Вторият етап от развитието на таланта и неговото целенасочено обу-
чение е онзи формиращ етап, в който детето започва да полага усилия за над-
граждане на знанията и уменията, да става по-уверено и да се самоконтролира.

Средният етап или средната училищна възраст – това е един от про-
блематичните и трудни периоди в оформянето на цялостната личност на чо-
века. Оформя се самосъзнанието. Детето се оценява, сравнявайки се не само 
с другите, но започва да изгражда самооценката си въз основа на сравнението 
както с миналия образ за себе си, така и с бъдещия. Трудностите, които се 
проявяват при самовъзпитанието в този етап, са свързани с честата смяна на 
мотивите, интересите, оценките. В този етап се изграждат следните характе-
ристики:

– Постижения в музикалната област, с която се превъзхождат връстни-
ците;

– Изграждане на обща интелигентност;
– Изграждане на собствен почерк на музициране;
– Увереност и самочувствие в търсене на изявата (участие в конкурси, 

фестивали);
– Самооценка на постигнатото и мотивация за надграждане на знания 

и умения;
– Сравнителен подход с постиженията на останалите връстници;
Тук негативната характеристика, която би могла да се появи е надска-

чане на възможностите и поставяне на непостижими за възрастовите и худо-
жествените възможности цели (участие в музикални формати с високи кри-
терии на избора, участие в концертни изяви с неподходящи по трудност и 
изпълнимост пиеси), самозаблуда за свръх талант, който не е оценен.

Изводи: За този етап важните фактори са:
– Ролята на педагога със своите изисквания, планираност на обучител-

ните дейности, личен авторитет и художествени постижения;
– Ролята на интелектуалната среда;
– Ролята на родителската подкрепа;
– Институционална подкрепа на училището, за чиято творческа кауза 

работи талантливото дете;
– Подходящи възможности за изява на таланта;

Третият етап от развитието на таланта се отличава по начина на работа 
и поставянето на задачите от страна на педагога. Ако началното обучение се 
поставя като задача само за приобщаването на учащия се към музикалното 
изкуство, полагане на своеобразния музикален фундамент, то обучението в 
училището и в консерваторията готви младите музиканти за самостоятелна 
професионална дейност.

Етапи в изграждането на творческата личност у ученика и възпитаване ...
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През горната училищна възраст се обогатява емоционалната сфера на 

личността. Развиват се качествата инициативност, активност, издръжливост, 
самообладание, формира се светогледът и младият талант има мечти за бъде-
щето си. Става възможно и доминирането на една значима цел над останали-
те и това осигурява условия за наличието на целеустременост в поведението 
на таланта. В този етап формиращата и насочваща роля на педагога е от го-
лямо значение чрез индивидуалния подход към обучаемия. Тук характерис-
тиките са:

– Завършеност на градените знания и умения в различните етапи;
– Самоувереност и осъзнатост за ниво на професионализъм;
– Авторитет на педагога и съобразяване с изискванията на обучителна-

та система;
– Конкурентноспособност на таланта след многото себеподобни в учи-

лищата по изкуствата;
– Творчески почерк и стил на изразяване;
– Изграждане на системност в заниманията по музика и създаване на 

професионални навици;
– Изграждане на творческа инициативност и самостоятелност;
– Педагогът „консултира“ изявите и индивидуалните задачи заедно с 

обучаемия;
В този етап педагогът трябва да насочи вниманието си към това, уча-

щия да се освободи от своите недостатъци и да усъвършенства най-хармо-
нично всичките си способности.

Изводи: За да се постигне конкретен индивидуален и смислен успех в 
изграждането на таланта през различните етапи на развитие, е необходимо:

– Във всеки един от етапите педагогът да подбира методите прецизно 
и според индивидуалните физически и психически устойчивости на 
талантливия млад човек.;

– Изключителна е ролята на родителите, останалите педагози и инсти-
туцията, които да отглеждат, поощряват и подкрепят таланта на обу-
чаемия.;

– Творческият процес да бъде целенасочен, планиран, детайлизиран, 
съобразен с индивидуалните възрастови особености и надарености 
на обучаемия;

– Формите на изява да съпътстват неотменно и често обучението с цел по-
стигане на удовлетвореност от труда и показване на резултатите от него;

– Изграждане на творческа атмосфера, свобода на мисленето, креатив-
ност, интелектуално прозрение чрез изкуството и възпитаване на 
критичност и самооценяване на възможностите;

В заключение можем да обобщим, че училището е длъжно да подложи 
на анализ върху основата на открит, откровен диалог с аудиторията/ в най-
подходящата за това възраст/ цялото богато съвременно музикално обкръ-

Мария Градешлиева
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жение в неговата многостранност- – ако самият учебно-възпитателен процес 
предявява амбиции да бъде съвременен, актуален, реалистичен и ефективен. 
Айнщайн казва: „Всичко, което знаем за реалността, произлиза от опита и 
завършва с него“. Пътят на световната музикална педагогика също тръгва от 
живия опит, от стопроцентовия емпиризъм, който постепенно се обогатява с 
откритията на науката и чрез изкуството и установяването на обикновените 
истини около творческия музикален процес. Учителят, поучил се от своя учи-
тел, предава опита си на своя ученик.
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ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ  
ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ 

ЧАС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
Мартин С. Базелков

A SURVEY OF SECONDARY STUDENTS‘ OPINION 
ABOUT THE ADDITIONAL CLASS  

OF PHISICAL EDUCATION
Martin S. Bazelkov

ABSTRACT: The study that we offer aims to survey, analize and summarize the 
students‘ opinion, interests and wishes, connected with the third additional class 
of Physical Education.
KEYWORDS: physical education, students, sport, motor activity.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-136/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

В съвременното общество въпросът за физическата дееспособност и 
двигателна активност на децата и младежта се отличава с особена актуал-
ност. Физическото възпитание и спортът в училище, както и здравословният 
начин на живот, са фактори, които допринасят за по-лесното адаптиране на 
младите хора към новите условия на живот. Успешно се противопоставят на 
непрекъснато усложняващата се здравословна и екологична обстановка. Това 
предизвиква актуализиране на позициите на държавните и обществени орга-
ни и организации за формиране сред децата и младежта на ценности и ори-
ентации, за съзнателно, позитивно отношение към укрепване на собственото 
здраве и физическо усъвършенстване. 

Учебният предмет „Физическо възпитание и спорт“ съдейства за фор-
миране у подрастващите добра фигура, правилна телесна стойка, както и из-
граждане на хигиенни навици. Чрез него в училище се цели подобряване на 
съпротивителните сили и физическата дееспособност на учениците. Систем-
ните занимания с физически упражнения и спорт в урочната и извънурочна-
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та работа по физическо възпитание повлияват положително двигателната им 
активност, предотвратяват увеличаването на наднорменото тегло, намаляват 
риска от сърдечносъдови заболявания и диабет както и редица други хронич-
ни заболявания. 

С промените в закона за физическото възпитание от учебната 2004/2005 
година със заповед № РД 09-1038 от 27.07.2004 г. се въвежда и третият допъл-
нителен час по физическо възпитание и спорт за учениците от І-ви до ХІІ-ти 
клас. Той се реализира под формата на модули, които се приемат на Педагоги-
чески съвет при всяко училище съобразно училищната и предоставената му 
общинска или държавна спортно-техническа материална база, квалификаци-
ята на учителите по физическо възпитание и спорт и традициите на учили-
щето [2].

Включването на различни модули в третия допълнителен час дава въз-
можност на учениците за избирателност на двигателите дейности, което по-
вишава тяхната заинтересованост и двигателна активност. Всички модули се 
провеждат в извън седмичното разписание на часовете или в почивните и 
празнични дни. Това от своя страна спомага за психо-физическата рекреа-
ция на учениците, като и овладяване на двигателните действия от конкретна 
спортна дисциплина [3].

Реализирането на двигателната дейност в допълнителния час по физи-
ческо възпитание има за цел подобряване на физическо развитие у подра-
стващите, обогатява и усъвършенства двигателната култура на учениците и 
формира интерес към спорта. Възможностите за вариативност на съдържа-
нието позволява на ученика да се насочи съобразно своите интереси и по-
требности.

Целта на нашето изследване е да проучим мнението, компетенциите и 
интересите на учениците, свързани с организирането и провеждането на до-
пълнителния час по физическо възпитание.

За постигане на целта си поставихме следните задачи:
1. Проучване на законовата и нормативна база, отнасящи се до третия 

допълнителен час по физическо възпитание и спорт.
2. Да се установят интересите и желанията на учениците от прогимна-

зиален етап, свързани с допълнителния час по ФВ.
3. Да се обобщят и анализират резултатите от анкетното проучване.
Изследването беше проведено през м. март 2016 година в 5 училища 

на територията на град Шумен. Отзовалите се бяха подбрани на лотариен 
принцип, с цел по-голяма достоверност. Анкетирани бяха 94 ученици от 
VIII клас. 

Проучване на мнението на ученици от прогимназиален етап за ...
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1. Пол Момчета 42% Момичета 58%
2. Години 14 г. – 70% 15 г. – 24% 16 г.+ – 6%
3. посеща-емост на 
часовтете по ФВ

Винаги
89%

Почти винаги
11%

Рядко
0%

4. Най-интересните 
часове по ФВ

Лека атлетика
19%

Гимнастика
9% 

Спортни игри
72%

5. Желание от 
допълнителните ядра

Туризъм
36%

Водни спортове
34%

Танци 30%

6. Най-желан от 
спортните игри

Футбол 30%
Волейбол
51%

Баскетбол
15%

Хандбал
4%

7. Изучаван модул 
в ДЧ

Туризъм
53%

Волейбол
21%

Лека атлетика
11%

Ориентиране
9%

8.Желание за модул 
в ДЧ

Футбол
20%

Волейбол
18%

Танци
17%

Туризъм
13%

Друго
34%

9. Посещавате ли в ДЧ 
по ФВС

Да, винаги
45%

Почти винаги
38%

Рядко
13%

Не го караме
4%

10.Кога се провежда 
ДЧ по ФВС

В редовната 
смяна
6%

Преди или след 
часовете
81%

Вечер след 
часовете
4%

През почивните дни
9%

11. Кога ви е най-
удобно провеждането 
на ДЧ по ФВС

Преди или след 
часовете
66%

Вечер след всички 
часове
6%

През почивните дни 28%

12. Кой ви провежда 
ДЧ по ФВ

Учителят по ФВС
92%

Друг учител от 
нашето училище 
6%

Външен специалист
2%

13. Кой желаете да 
провежда ДЧ

Учителят ни по 
ФВС

Специалист по 
съответния спорт 
8%

Няма значение
13%

14. Къде провеждате 
ДЧ по ФВС

В салона на 
училището
30%

На спортните 
площадки
8%

Извън района на училището
62%

15. Къде искате да се 
провежда ДЧ по ФВС

В салона на 
училището
13%

На спортните 
площадки
13%

В спортите зали на 
града 27%

На открито извън района 
на училището
47%

16. Имате ли отбор 
който тренира в ДЧ 
по ФВС

Да 47%
 
Не 25% 

Не, но бих искал да има
28%

17. Трябва ли да се 
пишат отсъствия в ДЧ 
по ФВС

Да 34% Не 47%

Не мога да преценя
19%

18. Трябва ли да се 
поставя оценка в ДЧ 
по ФВС

Да 38% Не 43%

Не мога да преценя
19%

Мартин С. Базелков
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Анализ на резултатите:
От анкерираните ученици 42% са момчета, а 58% момичета. Най-голя-

мата възрастова група са 14-годишните – 70%, 24% са на 15, останалите са на 
възраст 16 или повече.

Относно участието на учениците в третия допълнителнен час по физи-
ческо възпитание и спорт(ФВС) наблюдаваме голям интерес и редовна посе-
щаемост. 89% не пропускат занятие, а останалите рядко отсъстват от час. 

На въпроса за отношенитео им към основните ядра на обучение учени-
ците демонстрират подчертан интерес към спортните игри – 72%. Това според 
нас се дължи на факта, че те се отличават с голямо разнообразието на игрови 
ситуации и висока емоционалност. Сравнително голям процент показват ин-
терес към лекоатлетическите дисциплини, 20% от учениците посочват имен-
но тях като най-интересни. На въпроса, свързан с желание за изучаване на 
едно от допълнителните ядра, виждаме интерес и към трите посочени. Това 
са туризъм – 36%, танци – 30% и неочаквано голям интерес наблюдаваме към 
водните спортове (34%). За съжаление последното е по-рядко включвано в 
програмите поради трудности, произтичащи от липсата на материално-тех-
ническа база и компетентни специалисти.

От спортните игри най-голям интерес за осмоскласниците представля-
ва волейбола (51%). В последните години този спорт става все популярен бла-
годарение на успехите на националния ни отбор, а и също така на правилна 
медийна политика и успя да се наложи като един от най-атрактивните отбор-
ни спортове. Вторият най-желан от анкетираните спорт е футболът (30%). 
Знаем, че това е най-известният спорт в цял свят и децата винаги ще изразя-
ват интерес към него, както и желание за практикуването му.

Интерес за нас представляват въпросите относно това, каква двигател-
на дейност се практикува в ДЧ по ФВС и какви са желанията на учениците. 
От отзовалите се анкетирани става ясно, че в 5-те изследвани училища се изу-
чават 4 различни спорта в ДЧ. Във всяко училище учениците могат да изби-
рат от най-малко два различни спорта. Най-често изучаваните дисциплини 
в изследваните училища са туризъм (53%) и волейбол (21%). По друг начин 
стои въпроса за желанието на учениците. 20% от тях желаят да практикуват 
футбол, а по 18% проявяват интерес към волейбола и танците. За туризма 
желание изявяват едва 13%, а останалите 34% от изследваните лица са посо-
чили друг спорт, който не е толкова популярен. От тези резултати виждаме 
че спортните игри са най-предпочитани за изучаване в допълнителния час 
по физическо възпитание и спорт. Сравнително висок е процентът на жела-
ещите да изучават танци като допълнителен час. Това е двигателна дейност, 
която носи естетическа наслада у подрастващите и влияе положително върху 
опорно-двигателния апарат и общото здравословно състояние.

От отговорите на въпрос №9 добиваме представа за посещаемостта в 
допълнителния час по ФВС. Става ясно, че почти половината от анкетирани-
те ученици не пропускат занятие, а 38% отговарят, че почти винаги са в тези 

Проучване на мнението на ученици от прогимназиален етап за ...
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часове. Това показва, че интересът на учениците към дисциплината, която са 
избрали е голям и имат желание да усвоят в основи техниката на съответната 
спортна дисциплина.

От анализа на отговорите на въпрос №10 и №11 разбираме, че голям 
процент от анкетираните (81%) усвояват допълнителния час преди или след 
часовете в зависимост от това коя смяна са на училище. Става ясно, че най-
голям процент от учениците (66%) именно това време са посочили като най-
удобно за провеждане на ДЧ по ФВС. Според нас това се дължи на обстоя-
телството, че много от тях не живеят в близост до училището, в което учат, и 
за тях най-удобното време е непосредствено преди или след смяната в която 
учат. 28% са посочили почивните дни за най-удобно време за провеждане. 
Смятаме, че това са анкетираните, които са посочили туризъм като предпо-
читан спорт.

При почти всички анкетирани (92%) ДЧ по ФВС се усвоява от учителя 
по физическо възпитание, който води редовните занятия на съответния клас. 
От учениците разбираме, че това съвпада с тяхното желание, 79% са посочи-
ли, че желаят допълнителният час да се провежда от учителя им по спорт.

От информацията при въпрос №14 виждаме, че най-голям процент от 
групите (62%) усвояват часовете си извън района на училището. Това е раз-
бираемо поради факта, че най-голям процент от анкетираните практикуват в 
ДЧ ядрото туризъм. Със следващия въпрос виждаме че и това съвпада с же-
ланието на учениците, 47% от тях са посочили именно часовете да се вземат 
на открито извън училището, в което учат. Съчетаването на разходка сред 
природата и усвояването на основните стъпки в туризма спомага за по-при-
ятното протичане на часовете. 27% пък посочват спортните зали за желано 
място при провеждане на ДЧ по ФВ. Предполагаме, че това са анкетираните, 
които са избрали спорт от ядро спортни игри и желаят да се развиват в него.

От отговорите на следващият въпрос виждаме огромния интерес към 
ученическите състезания. 47% от отзовалите се в анкетите отбелязват, че имат 
отбор по съответния спорт, който основно се подготвя в ДЧ по ФВ. 28% съоб-
щават, че нямат сформиран отбор, но заявават, че биха искали да имат такъв 
и биха взели участие. Обобщението, което може да се направи от тези отгово-
ри, е, че относително голям процент от учениците участват или биха искали 
да участват в спортни състезания и с тях да постигат високи резултати.

На въпрос №17 голям процент от учениците изявяват желание в тези 
часове да има контрол над посещаемостта чрез нанасяне на отсъствия – 34%, 
но все пак повечето от анкетираните не смятат, че това е необходимо (47%), а 
19% не вземат отношение по въпроса. Относно въпроса дали да има оценки в 
допълнителния час по ФВС, болшинстовото от анкетираните не смятат това 
за необходимо, не малък процент обаче (38%) посочват, че според тях това е 
необходимо. 

В заключение можем да обобщим, че учениците проявяват подчертан 
интерес към третия допълнителен час по физическо възпитание и спорт. 

Мартин С. Базелков
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Според тях това не са само часове за развлечение, но и място където биха 
могли да овладеят основните двигателни действия от конкретна спортна дис-
циплина. Болшинството от тях нямат нищо против да се засили контролът 
върху тази дейност и определено предпочитат тя да се ръководи от учители 
спрециалисти със соътветните компенции.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ В СИСТЕМЕ ПОЛУЧЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Матросова Екатерина Геннадиевна,  

Агеева Екатерина Александровна

APPLICATION OF PROFESSIONAL STANDARDS  
IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA

Matrosova Ekaterina Gennadievna,  
Ageeva Ekaterina Aleksandrovna

ABSTRACT: Modern requirements to vocational training of students and grad-
uates means achieving an integrated end result of education. The right combina-
tion of competence building and the participation of employers in the preparation 
of University graduates contribute to a more efficient professional realization of 
graduates. Implementation of the requirements of employers to training, manda-
tory requirements of professional standards in the training of public servants, 
contribute to more effective professional fulfillment graduates, getting more well 
prepared future employees-professional and will give the opportunity to increase 
the competitiveness of the graduate, employee, employer. 
KEYWORDS: Competence building approach, higher education, professional 
standards, employer, civil servant.

Высшее образование в России должно быть максимально практико-о-
риентированным, учитывать требования будущих работодателей, а также 
отвечать требованиям, предъявляемым в профессиональных стандартов для 
различных специалистов/бакалавров. 

Профессиональное образование – вид образования, который направ-
лен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профес-
сиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и форми-
рование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности[Федерального зако-
на…].
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Современные требования, предъявляемые к профессиональной подго-

товке студентов и выпускников вузов предполагают достижение интегриро-
ванного конечного результата образования. В этом качестве рассматриваются 
сформированность у студентов ключевых компетенций как единства обоб-
щенных знаний, умений, навыков и готовности к решению больших групп 
задач от личностных, социальных, также и специальных профессиональных 
компетенций, которые и являются показателями владения собственно про-
фессиональной деятельностью на соответствующем высоком уровне, готов-
ность к инновациям в профессиональной области. Данные требования к 
студентам и выпускникам прописаны в федеральных государственных обра-
зовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО), а также предъяв-
ляются к ним кураторами практик, работодателями. 

Как правило, студенты, находясь на практике или работая, не могут в 
полной мере выполнять все возложенные на них обязанности т.к. у них от-
сутствует необходимый практический опыт. Такая ситуация складывается 
еще у студента и, конечно, трансформируется у выпускника. Эту ситуацию 
подтверждают и статистические данные исследования работодателей в субъ-
ектах, входящих состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), 
которые только частично довольны и удовлетворены выполняемой студента-
ми и молодыми специалистами работой. Вопросы, предлагаемые работодате-
лям, оценивались по 10 балльной шкале. 

1. Удовлетворенность практическими знаниями, а именно актуально-
стью практических навыков, достаточностью их для практического примене-
ния, умением применять их в нестандартных ситуациях. Данные представле-
ны в диаграмме 1. 

Диаграмма №1. Основные недостатки в подготовке студентов и выпускников.

 
 
 
 

Диаграмма №1. Основные недостатки в подготовке студентов и выпускников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Диаграмма №2. Видение работодателей о том, что следует улучшить в подготовке выпускников? 

 
 
 
Диаграмма №3. Требования работодателей к профессиональным знаниям и личностным 

качествам 
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Диаграмма №2. Видение работодателей о том, что следует улучшить  

в подготовке выпускников?
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Диаграмма №3. Требования работодателей к профессиональным знаниям  
и личностным качествам
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Диаграмма №4. Слабые стороны в подготовке студентов и выпускников 
образовательных учреждений.

 
 
 
 

Диаграмма №4. Слабые стороны в подготовке студентов и выпускников образовательных 
учреждений. 

 
 
Сегодня важным концептуальным моментом в подготовке студентов и выпускников 

является признание значимости компетенции в комплексе успешной реализации 
профессиональной деятельности. Если до внедрения компетентностногоподходаосновной акцент 
делался на прочные знания студентов, то сейчас все большее внимание уделяется формированию 
профессиональных компетенций выпускника[Ярославский педагогический вестник…]. Одной из 
наиболее важных проблем является проблема отсутствия у студентов и выпускников 
практического опыта подготовки. 

Решение указанной проблемы находит в учете требований работодателей в обучении 
студентов через адаптацию образовательного процесса к профессиональным стандартам, 
которыми руководствуются работодателя при выборе работника и его дальнейшей работе.  

Профессиональные стандарты разработаны согласно статье 195.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Согласно Кодексу, профессиональный стандарт - это характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. 

Профессиональные стандарты необходимы для применения в образовательной сфере, т.к. 
они учитываются при разработке федеральных образовательных стандартов и образовательных 
программ всех уровней профессионального образования, рабочих программ дисциплин 
преподавателями, иных методических материалов, при выборе форм и методов контроля обучения 
в системе высшего образования. Также они необходимы:  

- работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 
организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, 
тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты 
труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления;  

 - образовательными организациями профессионального образования при разработке 
профессиональных образовательных программ;  

 - при разработке в установленном порядке федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования.   

Существует несколько видов классификационных справочников, которые используются для 
нормативного регулирования вопросов, связанных с определением квалификационных требований 
к разным категориям работников. В их числе Единый тарифно-квалификационный справочник 
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Сегодня важным концептуальным моментом в подготовке студентов 

и выпускников является признание значимости компетенции в комплексе 
успешной реализации профессиональной деятельности. Если до внедрения 
компетентностногоподходаосновной акцент делался на прочные знания сту-
дентов, то сейчас все большее внимание уделяется формированию профес-
сиональных компетенций выпускника[Ярославский педагогический вест-
ник…]. Одной из наиболее важных проблем является проблема отсутствия у 
студентов и выпускников практического опыта подготовки.

Решение указанной проблемы находит в учете требований работода-
телей в обучении студентов через адаптацию образовательного процесса к 
профессиональным стандартам, которыми руководствуются работодателя 
при выборе работника и его дальнейшей работе. 

Профессиональные стандарты разработаны согласно статье 195.1 
Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно Кодексу, профессио-
нальный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работ-
нику для осуществления определенного вида профессиональной деятельно-
сти.

Профессиональные стандарты необходимы для применения в образо-
вательной сфере, т.к. они учитываются при разработке федеральных обра-
зовательных стандартов и образовательных программ всех уровней профес-
сионального образования, рабочих программ дисциплин преподавателями, 
иных методических материалов, при выборе форм и методов контроля обу-
чения в системе высшего образования. Также они необходимы: 

– работодателями при формировании кадровой политики и в управ-
лении персоналом, при организации обучения и аттестации работ-
ников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, 
присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем 
оплаты труда с учетом особенностей организации производства, 
труда и управления; 

– образовательными организациями профессионального образования 
при разработке профессиональных образовательных программ; 

– при разработке в установленном порядке федеральных государствен-
ных образовательных стандартов профессионального образования. 

Существует несколько видов классификационных справочников, ко-
торые используются для нормативного регулирования вопросов, связан-
ных с определением квалификационных требований к разным категориям 
работников. В их числе Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих, нормы которого относятся только к рабочим 
профессиям, и Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (далее – Квалификационный справочник). 
Устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений.

Применение профессиональных стандартов в системе получения ...
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Работодателям предоставлена возможность участвовать в разработке 

и реализации образовательных программ в форме: а) формирования требо-
ваний к результатам обучения в рамках вариативной части ФГОС; б) фор-
мирования примерной основной образовательной программы; в) непосред-
ственного участия в учебном процессе (в проведении занятий); г) участия в 
сетевом обучении; д) участия в создании базовых кафедр образовательных 
организаций высшего образования на предприятиях; е) участия в государ-
ственной итоговой аттестации. Эффективные профессиональные стандарты 
ориентированы на требования сегодняшнего дня, ближайшего и отдаленного 
будущего. 

Безусловно, для работодателя профессиональный стандарт является 
основой для: 

– определения и дальнейшего выбора качественного выпускника-буду-
щего специалиста;

– обеспечения качественной работы организации и дальнейшей конку-
рентоспособности. 

Схематично данную ситуацию можно представить следующим образом: 

работ и профессий рабочих, нормы которого относятся только к рабочим профессиям, и 
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих 
(далее - Квалификационный справочник). Устанавливается Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

Работодателям предоставлена возможность участвовать в разработке и реализации 
образовательных программ в форме:  а) формирования требований к результатам обучения в 
рамках вариативной части ФГОС;  б) формирования примерной основной образовательной 
программы;  в) непосредственного участия в учебном процессе (в проведении занятий);  г) участия 
в сетевом обучении;  д) участия в создании базовых кафедр образовательных организаций 
высшего образования на предприятиях;   е) участия в государственной итоговой аттестации. 
Эффективные профессиональные стандарты ориентированы на требования сегодняшнего дня, 
ближайшего и отдаленного будущего.  

Безусловно, для работодателя профессиональный стандарт является основой для:  
- определения и дальнейшего выбора качественного выпускника-будущего специалиста; 
- обеспечения качественной работы организации и дальнейшей конкурентоспособности.  
Схематично данную ситуацию можно представить следующим образом:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работодатели через механизм профессиональных стандартов (ПС) сообщают свои  
требования к компетенциям необходимых им работников (Кр). Сфера образования через 

свои механизмы (ФГОС, обязательную образовательную программу, контент образовательного 
учреждения, учебные планы, рабочие учебные программы по конкртеным дисциплинам) 
формирует у студентов компетенции Кобр, которые соответствуют требованиям работодателя Кр, 
т.е. через компетенции Кобр, сформированные у него в ходе образовательного процесса, 
выпускник на выходе обладает необходимыми работодателю компетенциямиКр. При этом зона, 
обозначенная на схеме ромбом, это область принятия решений сферой образования – чему и в 
какой последовательности учить студента, чтобы на выходе из образовательного процесса 
выпускник обладал компетенциями, заявленными работодателем и, соответственно, был 
востребован на рынке труда. При формировании и реализации кадровой политики, организации 
обучения работников, органам государственной власти, работодателям и иным заинтересованным 
организациям, Минтрудом России рекомендовано применять справочник востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего 
профессионального образования. (Приказ Минтруда России от 02.11.2015 N 832)[Использование 
профессиональных стандартов…]. 

Степень учета квалификационных требований профессиональных стандартов может 
различаться в зависимости от уровня высшего образования (возможность учета требований 
профессиональных стандартов в программах бакалавриата (кроме прикладного) и аспирантуры 
(адъюнктуры/ассистентуры/стажировки) может быть ниже, чем в программах специальностей и 
магистратуры). 

Согласно Методическим рекомендациям по актуализации действующих федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых 

Работодатели через механизм профессиональных стандартов (ПС) со-
общают свои требования к компетенциям необходимых им работников (Кр). 
Сфера образования через свои механизмы (ФГОС, обязательную образова-
тельную программу, контент образовательного учреждения, учебные планы, 
рабочие учебные программы по конкртеным дисциплинам) формирует у сту-
дентов компетенции Кобр, которые соответствуют требованиям работодате-
ля Кр, т.е. через компетенции Кобр, сформированные у него в ходе образова-
тельного процесса, выпускник на выходе обладает необходимыми работода-
телю компетенциямиКр. При этом зона, обозначенная на схеме ромбом, это 
область принятия решений сферой образования – чему и в какой последо-
вательности учить студента, чтобы на выходе из образовательного процесса 
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выпускник обладал компетенциями, заявленными работодателем и, соответ-
ственно, был востребован на рынке труда. При формировании и реализации 
кадровой политики, организации обучения работников, органам государ-
ственной власти, работодателям и иным заинтересованным организациям, 
Минтрудом России рекомендовано применять справочник востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих 
среднего профессионального образования. (Приказ Минтруда России от 
02.11.2015 N 832)[Использование профессиональных стандартов…].

Степень учета квалификационных требований профессиональных 
стандартов может различаться в зависимости от уровня высшего образова-
ния (возможность учета требований профессиональных стандартов в про-
граммах бакалавриата (кроме прикладного) и аспирантуры (адъюнктуры/
ассистентуры/стажировки) может быть ниже, чем в программах специально-
стей и магистратуры).

Согласно Методическим рекомендациям по актуализации действую-
щих федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов[Ми-
нистр образования…]. указаны уровни квалификации в целях сопряжения 
с уровнем высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет, 
подготовка кадров высшей квалификации), учитывая их следующие соотно-
шения: 

Таблица 1.
Уровни квалификации высшего образованиявысшей квалификации), 

учитывая их следующие соотношения:
Уровень высшего профессионального образования Уровень квалификации
бакалавриат не ниже 6 уровня
магистратура, специалитет не ниже 7 уровня
подготовка кадров высшей квалификации не ниже 8 уровня

Безусловно, разрабатывая и реализуя программ бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры образовательная организация ориентируется на 
конкретный вид профессиональной деятельности, по которой осуществля-
ется подготовка студентов исходя из потребностей рынка труда, научно-ис-
следовательского и материально-технического ресурса образовательной 
организации. 

Применение профессиональных стандартов в системе получения ...
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Таблица 2.

Показатели уровней квалификации профессиональных стандартов 
[Использование профессиональных стандартов…]

Описание уровней квали-
фикации 

Описание уровней квалификации

6 уро-
вень 

Самостоятельная 
деятельность, 
предполагающая 
определение за-
дач собственной 
работы и/или 
подчиненных 
по достижению 
цели Обеспечение 
взаимодействия 
сотрудников и 
смежных под-
разделений 
Ответственность 
за результат вы-
полнения работ на 
уровне подразде-
ления или органи-
зации

Разработка, 
внедрение, 
контроль, 
оценка и кор-
ректировка 
направлений 
професси-
онально ѝ 
деятельности, 
технологи-
ческих или 
методических 
решений 
 

Применение про-
фессиональных 
знаний технологи-
ческого или мето-
дического харак-
тера, в том числе, 
инновационных 
Самостоятельный 
поиск, анализ и 
оценка професси-
ональной инфор-
мации

Образовательные 
программы выс-
шего образова-
ния – программы 
бакалавриата 
Образовательные 
программы сред-
него профессио-
нального образо-
вания – програм-
мы подготовки 
специалистов 
среднего звена 
Дополнительные 
профессиональ-
ные программы 
Практический 
опыт

7 уро-
вень 

Определение стра-
тегии, управление 
процессами и 
деятельностью, в 
том числе иннова-
ционной, с приня-
тием решения на 
уровне крупных 
организаций или 
подразделений 
Ответственность 
за результаты де-
ятельности круп-
ных организаций 
или подразделе-
ний

Решение задач 
развития об-
ласти профес-
сионально ѝ 
деятельности 
и (или) орга-
низации с ис-
пользованием 
разнообраз-
ных методов и 
технологий, в 
том числе ин-
новационных 
Разработка 
новых мето-
дов, техноло-
гий

Понимание ме-
тодологических 
основ профессио-
нальной деятель-
ности Создание 
новых знаний 
прикладного 
характера в опре-
деленной области 
Определение 
источников и по-
иск информации, 
необходимой для 
развития области 
профессионально 
ѝ деятельности и /
или организации

Образовательные 
программы выс-
шего образова-
ния – программы 
магистратуры 
или специали-
тета Программы 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
Практический 
опыт
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8 уро-
вень 

Определение стра-
тегии, управление 
процессами и 
деятельностью (в 
том числе иннова-
ционной) с приня-
тием решения на 
уровне крупных 
организаций 
Ответственность 
за результаты де-
ятельности круп-
ных организаций 
и (или) отрасли

Решение задач 
исследова-
тельского и 
проектного 
характера, 
связанных с 
повышением 
эффективно-
сти процессов

Создание новых 
знаний междис-
циплинарн ого и 
межотраслевого 
характера Оценка 
и отбор информа-
ции, необходимой 
для развития 
области деятель-
ности

Программы под-
готовки науч-
но-педагогических 
кадров в аспиран-
туре (адъюнкту-
ре), программы 
ординатуры, про-
граммы ассистен-
туры стажировки 
Образовательные 
программы выс-
шего образова-
ния – программы 
магистратуры 
или специали-
тета Программы 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
Практический 
опыт

Подготовка государственных и муниципальных служащих также осу-
ществляется в системе образования. Как и любая система, образование состо-
ит из взаимосвязанных элементов. Основными элементами данной системы 
являются государственные образовательные стандарты и программы, учреж-
дения образования, органы управления образованием, подведомственные им 
организации, общественные объединения. Подготовка кадров для управле-
ния включает относительно самостоятельные уровни, являющимися подси-
стемами образования.

Образовательные программы определяют содержание дополнительно-
го профессионального образования. Они включают учебный и учебно-мето-
дический планы, рабочие программы дисциплин. В программах дисциплин 
раскрывается основное содержание изучаемых тем, формулируются кон-
трольные задания, указываются методические рекомендации и пособия по 
изучению дисциплин, основная и дополнительная литература. Программы 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации включают 
аудиторные учебные занятия, самостоятельную работу, контроль и итоговую 
аттестацию. В образовательных программах предусмотрено входное профес-
сиональное ориентационное тестирование, которое проводится для опреде-
ления исходного уровня подготовки слушателей по выбранной программе 
обучения, а также их личных особенностей и склонностей.

Применение профессиональных стандартов в системе получения ...
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Образовательные программы содержат блоки учебных дисциплин: об-

щие профессиональные, специальные и дисциплины по выбору. Общие про-
фессиональные дисциплины позволяют получить необходимые теоретические 
знания по выбранному направлению, которые соответствуют цели обучения. 
Специальные дисциплины дают возможность получить знания и умения в 
постановке и решении профессиональных задач, которые соответствуют ква-
лификационным требованиям должности и цели обучения. Дисциплины по 
выбору предназначены для их выбора в соответствии с интересами слушате-
лей. Практика способствует получению навыков использования полученных 
знаний.

В учебном процессе используются такие виды обучения, как лекции, 
семинарские и практические занятия, выездные занятия, стажировки, кон-
сультации, аттестационные, дипломные и итоговые работы. Формами теку-
щего контроля являются зачеты и экзамены.

Освоение слушателями образовательных программ подтверждается 
итоговой аттестацией, которая проводится государственной аттестационной 
или квалификационной комиссией. Слушатели программ профессиональной 
переподготовки защищают в государственной аттестационной комиссии ат-
тестационные или дипломные работы, слушатели среднесрочных программ 
повышения квалификации защищают в государственной квалификационной 
комиссии итоговые работы. Тематика аттестационных, дипломных и итого-
вых работ слушателей, как правило, связана с их практической деятельностью, 
проведением ими научных исследований в связи с подготовкой магистерских, 
кандидатских и докторских диссертаций. Итоговая аттестация слушателей 
краткосрочных программ повышения квалификации проводится без защиты 
работы в форме круглого стола, дискуссии, разбора ситуации и др.

Выпускникам выдаются документы государственного образца. После 
освоения программы профессиональной переподготовки свыше 500 учеб-
ных часов выдается диплом о профессиональной переподготовке, который 
удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в опреде-
ленной сфере. Слушатели, обучающиеся по программам для получения до-
полнительной квалификации, получают дипломы о дополнительном к выс-
шему профессиональном образовании. Диплом удостоверяет присвоение 
дополнительной квалификации. После окончания среднесрочной программы 
повышения квалификации выдается свидетельство, краткосрочной програм-
мы – удостоверение о повышении квалификации. 

В этой связи также важно отметить, что Министерство труда четко 
определяет какая ступень высшего образования требуется для замещения со-
ответствующей должности в органе исполнительной власти.
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Таблица 3.

Минимальный уровень профессионального образования, которым целе-
сообразно обладать претенденту или гражданскому служащему для по-

ступления на гражданскую службу или замещения указанной должности

Категория и группа должностей гражданской службы Уровень профессионально-
го образования

• Категория „руководители“ высшей и главной групп 
должностей гражданской службы; 
• категория „помощники (советники)“ высшей и глав-
ной групп должностей гражданской службы; 
• категория „специалисты“ высшей и главной групп 
должностей гражданской службы.

высшее образование – 
специалитет, магистрату-
ра.

• Категория „руководители“ ведущей группы должно-
стей гражданской службы;
• Категория „помощники (советники)“ ведущей груп-
пы должностей гражданской службы;
• категория „специалисты“ ведущей и старшей групп 
должностей гражданской службы;
• категория „обеспечивающие специалисты“ главной 
и ведущей групп должностей гражданской службы.

высшее образование – ба-
калавриат.

• категория „обеспечивающие специалисты“ старшей и 
младшей групп должностей гражданской службы.

среднее профессиональное 
образование.

Важнейшую роль играют профессиональные принципы подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки, без которых успех и эффектив-
ность государственного управления невозможны:

– наличие специальных знаний в области политологии, экономики, со-
циальной психологии, истории и теории мирового и отечественного 
государственного управления, социологии, права и др.;

– умение использовать эти знания;
– стремление постоянно повышать свой профессиональный уровень.
– укрепление навыков руководящей работы, в том числе лидерских ка-

честв, а также умение соразмерять цели и способы их достижения.
Указанные принципы и концепты включены в нормативные правовые 

акты Российской Федерации, в концепции и стратегии развития страны и, без-
условно, в учебные планы и рабочие программы подготовки, повышения ква-
лификации и переподготовки государственных и муниципальных служащих. 
Так, статья 12 Федерального закона „О государственной гражданской службе“ 
прямо указывает на уровень профессионального образования как первичное 
квалификационное требование к замещению должности, а статья 60 первым 
приоритетным направлением формирования кадрового состава гражданской 
службы относит подготовку кадров для гражданской службы, а также допол-
нительное профессиональное образование гражданских служащих в соответ-
ствии с программами профессионального развития гражданских служащих.

Применение профессиональных стандартов в системе получения ...
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Среди компетенций, необходимых в ходе дополнительного професси-

онального образования, Л. Смышлякова и Т. Пшеничникова предлагают сле-
дующие, весьма целесообразные, на наш взгляд: 1) компетенции социального 
взаимодействия; 2) социально-деятельностные компетенции; 3) компетен-
ции самоорганизации и самоуправления; 4) ценностно-смысловые и полити-
ко-правовые компетенции; 5) компетенции самостоятельной познавательной 
деятельности[Смышлякова Л., Пшеничникова Т….]. 

Учитывая стандартизированный подход к подготовке государственных 
служащих, мы должны иметь в виду, что стандарт – это „документ, разрабо-
танный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в кото-
ром устанавливаются для всеобщего и многократного использования прави-
ла.общие принципы и характеристики, касающиеся различных видов деятель-
ности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной 
степени упорядочения в определенной области“[ISO/IEC GUIDE2: 1996]. 

При разработке образовательных программ для подготовки и допол-
нительного профессионального образования оптимизм вызывает тот факт, 
что на вопрос о том, чем является для государственных служащих государ-
ственная служба, большинство (71, 7%) ответили – построение долгосрочной 
карьеры, и только 5,2 % – возможность устроиться на привлекательную ра-
боту в коммерческой сфере [Итоги опроса пользователей…]. Тем самым, го-
сударственная служба в понимании респондентов является стабильным пер-
спективным институтом. Таким образом, появляется возможность с самими 
государственными служащими обсуждать содержание программ и учебных 
планов, а также особенности подготовки студентов для будущего резерва ка-
дров для органов власти и управления.

Характер и тип подготовки и дополнительное профессиональное об-
разование государственных и муниципальных служащих определяются тем, 
для какой системы государственного управления они предназначены. В част-
ности, государственная служба гражданского общества требует от служащих 
ряда качеств, выступающих одновременно образовательными принципами 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных 
и муниципальных служащих. Эти качества должны быть осознаны, разви-
ты и систематизированы, хотя их исходное присутствие обусловлено в боль-
шей или меньшей мере самой включенностью претендентов на должности в 
систему государственной службы и госслужащих в общество. Естественно, 
что в гражданском обществе требуемые качества изначально присутствуют в 
большей степени. К ним могут быть отнесены: 

− развитие повышенного чувства ответственности и гражданского 
сознания, в том числе ряда специфических этических качеств, таких, 
как гражданский долг;

− внедрение в поведение навыков мотивирующего и мотивированного 
воздействия на окружающих;

− честность и неподверженность коррупционным воздействиям.
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Уже с 1 января 2017 года для государственных гражданских служащих 

будут введены квалификационные требования. Это означает, что для заме-
щения определенной должности госслужащему необходимо будет соответ-
ствовать требованиям относительно образования, опыта работы, профес-
сиональных качеств и т.д. Соответствующие поправки в действующий феде-
ральный закон „О государственной гражданской службе“ уже подготовлены 
Министерством труда и социальной защиты. Также планируется до 31 дека-
бря 2017 года, когда поправки уже вступят в силу, провести внеочередную ат-
тестацию в государственных органах[URL: http://izvestia.ru/news/582349…].
Согласно будущим критериям оценки соответствия занимаемой должности, 
к госслужащим будут предъявляться следующие требования: базовые (тре-
бования к уровню образования, стажу гражданской службы, профессиональ-
ным качествам и т.д.) и функциональные (требования к конкретной специ-
альности и направлению, а также личные характеристики). 

Если говорить о базовых требованиях, то для замещения должности гос-
службы категорий „руководители“, „помощники“ и „специалисты“ соискатели 
должны будут иметь образование не ниже уровня специалитета или магистра-
туры по профильному направлению. Относительно категории „обеспечиваю-
щие специалисты“ старшей и младшей групп предлагается установить требо-
вание о наличии образования не ниже уровня среднего профессионального.

Помимо этого, будут проверяться знания основ Конституции РФ, за-
конодательства о гражданской службе и антикоррупционного законодатель-
ства, навыки в области информационно-коммуникационных технологий, зна-
ние русского языка и профильные навыки, связанные с видом деятельности. 
Квалификационные требования к базовым знаниям, навыкам и умениям, а 
также профессиональным и личностным качествам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей, будут устанавливаться правительством.

Функциональные квалификационные требования предлагается уста-
навливать по направлениям деятельности, а также специализациям в зависи-
мости от того или иного министерства и его внутреннего устройства. Именно 
в этих требованиях и будет прописано, что финансовую должность сможет 
занимать человек с профильным образованием, а не с высшим профобразо-
ванием художника. 

Таким образом, важнейшую роль играют профессиональные принци-
пы подготовки, повышения квалификации и переподготовки, без которых 
успех и эффективность государственного управления не возможны:

− наличие специальных знаний в области политологии, экономики, со-
циальной психологии, истории и теории мирового и отечественного 
государственного управления, социологии, права и др.;

− умение использовать эти знания;
− стремление постоянно повышать свой профессиональный уровень.
− укрепление навыков руководящей работы, в том числе лидерских ка-

честв, а также умение соразмерять цели и способы их достижения.

Применение профессиональных стандартов в системе получения ...
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СЪВРЕМЕННИЯТ МЮЗИКЪЛ ЗА ДЕЦА  
„СИГНАЛИ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО РАК“  

И НЕГОВОТО ВЪЗПИТАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ВЪРХУ ПОДРАСТВАЩИТЕ
Милена Антонова Томанова

CONTEMPORARY MUSICAL „SIGNALS FROM  
THE CONSTELLATION CANCER“ AND ITS 

EDUCATIONAL INFLUENCE ON YOUNG STUDENTS
Milena A. Tomanova

ABSTRACT: This article expresses specific opinion, based on scientific and prac-
tical experience about the influence of musical stage works on educational devel-
opment of young students. The main thought is that modern music and libretto 
are fundamental about the understanding and responsiveness of children from 
primary and secondary school age. The used musical work for example is „Sig-
nals from the constellation Cancer“ – musical for children – music Philip Pavlov, 
words Haralampi Haralampiev.
KEYWORDS: educational development, musical work, students

Пред образователната система в съвремието ни стои предизвикател-
ството да бъде така организирана, че да отговаря на изискванията на младото 
поколение към атрактивност при поднасяне на информацията и адекватност 
при методическите подходи, провокирани от спецификите на модерния на-
чин на живот. 

В сферата на музикалното възпитание и образование този проблем е от 
особена важност, тъй като музикалната среда днес се характеризира с богато 
стилово и жанрово разнообразие и съответно – всеки музикален стил и жанр 
се радва на интерес от различна по възраст аудитория, включително и детска. 
Това, разбира се, не означава, че музикалното възпитание трябва да се ръко-
води от разнообразните вкусове и предпочитания на подрастващите, с един-
ствената цел да бъде достъпно и харесвано от децата. Предизвикателството 
се намира от една страна в баланса, който трябва да се постигне между съвре-
менния човек и неговото ежедневие, от друга – в музикалните традиции, съх-
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ранили се през вековете и превърнали се в световна и национална музикална 
култура. Oт трета страна се намира изборът на подходящи подходи, методи 
за възпитателно въздействие, чрез които тези музикални устои да стигнат до 
своя реципиент – учениците, така, че да бъдат интересни, полезни и форми-
ращи верен музикално-естетичен вкус. В подобен дух са разсъждавали ви-
дни музикални педагози и теоретици в миналото като Дмитрий Кабалевски, 
който казва: „Моят основен стремеж е да породя у децата и юношите ясното 
разбиране и усещане, че музиката, както и всички изкуства не е просто раз-
влечение…не е „гарнитура“ към живота, която могат по свое усмотрение да 
използват или не, а важна част от самия живот…от живота на всеки отде-
лен човек, в това число и на всеки ученик…“ [2].

От разработките в трудове по обща психология става ясно, че общу-
ването с музикалното изкуство още от най-ранна детска възраст подпомага 
формирането на личността. То се отразява благоприятно наразвитието на 
основни психични дейности като: внимание, възприятие, памет, мислене, въ-
ображение [4].

В областта на естетиката, проучванията също показват, че занимания-
та, участието в процеси, свързани с музикалното изкуство, формират в чове-
ка важни естетически възгледи, норми на поведение, критерии за красивото в 
изкуството и живота. Относно цялостното естетично възпитание на личност-
та, повлияно от музикалното изкуство, срещаме мнението на Веса Цинандо-
ва-Харалампиева, че: „…„облъчване“ с определен тип музика…, упражнява 
трайно възпитателно въздействие и повлиява характера на личността“ [6].

Настоящата статия има за цел да изтъкне тезaта, че изграждането на 
музикално-сценично произведение за деца върху музикална и текстова те-
матика, която е модерна и близка до подрастващите, е иновативен начин за 
създаване на подходяща среда за придобиване и развиване на интерес към 
музикалното изкуство у децата. Освен интерес, подобна тематика провокира 
и подпомага оформянето на основни възпитателни навици и умения, които 
са вплетени в музикалния текст и либретния замисъл, като по този начин се 
отбелязва и образователният принос на произведения с такъв характер. 

Музикално-сценичното творчество за деца има особена притегателна 
сила за творците още от зараждането на националното музикално творчество 
в началото на XXв.Популярни по това време са детските оперетки, които в 
самото начало са представлявали компилация от мелодии от градската среда 
с пригодени на български нравоучителни текстове, обработки на патриотич-
ни и народни песни. Едва по-късно авторите започват да съчиняват и собст-
вена музика. Тези произведения стават репертоар на градските и училищни 
хорове и музикални китки, а участниците (повечето от които са деца) имат 
възможност да се докоснат наживо до музикално-сценичното творчество и 
да приложат на практика знанията, които са получили по време на часовете 
по пеене и музика (вж. Витанова, Гайтанджиев, 1975). Това е периодът от раз-
витието на българската музикална култура, в който музикално-сценичното 
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творчество за деца е застъпено най-сериозно в образователно-възпитателния 
процес в училище, а също така присъства значително и в дейността на чи-
талищата ина редица самодейни състави от онова време. Именно това е и 
началният тласък, на чиято основа по-късно получава развитието си профе-
сионалното музикално-сценично изкуство в България. 

Днес ставаме свидетели на завръщане на интереса към сценичните жа-
нрове за деца. За това можем да съдим по програмите на по-големите оперни 
и музикални театри в страната. Детските оперети, мюзикъли, балети и музи-
кални приказки присъстват неизменно в тях и се радват на дълъг сценичен 
живот и на многобройна публика. Важен момент, на който трябва да се обър-
не специано внимание, е образователният и възпитателен характер, който по-
вечето такива произведения притежават и биха били от полза за формиране-
то на знания, навици и умения у децата.

Основен момент с подобно въздействие са историите, които тези сце-
нични творби разказват. В някои случаи съвременните произведения с детска 
тематика запазват приказния характер на историите, които са близки до де-
цата от ранното им детство и които са актуални по прицип. В други – разка-
зът, който се представя е модерен, обърнат към ежедневните проблеми, които 
вълнуват учениците и в много случаи – с герои от техния живот. Подобни 
либретни решения са особено подходящи за внушаване на определено пове-
дение в училището и в живота, за придобиване на допълнителни знания, за 
обогатяване на музикалния кръгозор на младите слушатели. 

Музикалният език също е от съществено значение за активитета на 
възприемане, който произведение от такъв вид би предизвикало у децата. Съ-
временното, модерното, привнесено в музикалните реализации на авторите, 
представлява голям интерес у по-младите слушатели. Освен това се запомня 
лесно и за дълъг период от време. Интересни иновативни решения се нами-
рат при редица съвременни детски заглавия. Такъв е примерът с мюзикъла, 
който е в основата на настоящата статия.

Мюзикълът в световен мащаб, според думите на Огнян Стамболиев [5], е 
основен музикален жанр през 40-те и 50-те години на XXв., предшестван от прелом 
в жанра на оперетата и появата на „звуковото кино“. Румяна Каракостова изказва 
мнение, че в България мюзикълът се появява благодарение на бунтарския дух на 
българската младеж от 60-те години на XXв., или т.нар. „бийтпоколение“ [5].

В областта на детското музикално-сценично творчество, навлизането 
на мюзикъла отбелязва нов импулс за творчество, както и друг, съвременен 
отпечатък в музикалния език. Този различен творчески тласък се отразява 
безспорно положително върху начина на възприемане на тези творби от де-
цата. Навлизането на модерни и по-различни ритми и интонации чрез жанра 
на детския мюзикъл дава и нов поглед върху музикалното изкуство – по-бли-
зък и приятен за възприемане от деца. Съвременният жанр на детския мю-
зикъл осигурява и музикалното им образоване и възпитание в по-модерна и 
същевременно стойностна музика.

Съвременният мюзикъл за деца „Сигнали от съзвездието Рак“ ...
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Произведението, което е обект на разглеждане в настоящата статия, е 

мюзикълът за деца от Филип Павлов по либрето на Харалампи Харалампиев 
„Сигнали от съзвездието Рак“. Сценична творба с фантастичен характер и с 
акцент върху технологичните открития – компютрите, които в този период 
от време са първите разпространени иновативни продукти.Произведението 
е написано през 1989 г. Действащи лица са: Звездин – стажант-астроном, Ина, 
Илко и Калина – от кръжока по астрономия, КОКО – компютър, Гръмчо – 
гръмоотвод, билкари, млади астронавти, млади откриватели.Действието се 
развива в първите дни на 2000-та година в една астрономическа обсервато-
рия (от гледната точка на годината на написване – това е в бъдеще време). 
Разказът протича в духа на интересите на младите и ентусиазирани откри-
ватели и са засегнати теми за билки, за лекарства, свързани със значението 
на природата като окръжаваща ни среда. Друг аспект от разказа са темите, 
засягащи технологичните и фантастични елементи, а именно  – за електри-
чество, за компютрите и за извънземните радио-сигнали. Интересно драма-
тургично решение е вдъхването на живот на компютъра и на гръмоотвода, но 
това не е случайно, защото именно гръмоотводът Гръмчо „долавя“ сигналите 
от съзвездието, а компютърът КОКО ги трансформира на разбираем език и 
ги „предава“…

На основата на тази история е изграден мюзикъл, който и в либретно и 
в музикално отношение отговаря на представата за детски музикален жанр. 
Разказът, с присъствието на фантастичен елемент, както и с включването на 
технологичното откритие за времето си – компютъра, е предпоставка за пре-
дизвикване на интерес у децата от начална и средна училищна възраст. Друг 
приносен момент от образователно-възпитателна гледна точка е присъствие-
то на научни теми, разгърнати в диалозите между децата и в музикалните им 
превъплъщения – песни и ансамблови номера. Характерно за всички герои 
е, че се занимават с различни научни дейности, но са обединени от общия 
им интерес – астрономията. Авторът е решилвсеки герой, със своите специ-
фични интереси, да бъде охарактеризирани в песенни номера, с което се под-
помага завършването на всеки един музикално-драматургичен образ. Такива 
примери срещаме при Песента на билкарите (Фиг. №2), както и при Песента 
за Гръмоотвода (Фиг.№3). Провокацията към подрастващите слушатели за за-
нимания с изследователска дейност в научната сфера е налице, като не се пре-
небрегва и развлекателният характер на поднасяне на цялото повествование, 
както в текста, така и в музиката. 

Мюзикълът започва с въведение, което е изградено върху музикални по-
следования, близки до детската молодичност – закачливи мелодико-ритмични 
мотиви, подкрепени от хармонична звучност, характеризираща се със съвре-
менно звучене. Изразителността на музиката от въведението определя до го-
ляма степен образността на разказа, който следва – авторът е включил мотиви, 
подходящи за обрисуването на присъстващите „технологични“ персонажи, а 
цялостното звучене на началото на творбата е игриво-фантастично (Фиг. №1). 

Милена Антонова Томанова
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Фиг. №1

Друг основен музикален похват, използван в произведението, е на-
личието на специфични ритми като синкоп и точкуван ритъм (Фиг. № 2, 3). 
Включването на такива пулсации, които са близки до джаза и суинга, осигу-
рява приучаване на децата слушатели към привикване с по-разнообразен и 
различен ритмичен рисунък и възможност за обогатяване на познанията им 
в жанрово отношение. 

При включването в пиесата на компютъра и гръмоотвода като одуше-
вени персонажи, освен драматургическия смисъл, може да се изтъкне и педа-
гогическият принос на подобно решение. Известно от психологията е, че за 
децата са особено характерни т.нар. „ролеви игри“[4] и „влизането в образ“. А 
това се поражда от дейността, която е най-развита у децата – играта. Въпреки 
че тук става дума за аудитория, която е на по-сериозна възраст – ученици от 
начален и среден курс, за които вече не само играта, а и волевото внимание 
присъства в дейността и вживота им, такъв преход между детската „игрова“ 
възраст и юношеството, какъвто присъства в това произведение, осигуря-
ва непринудено възприемане на идеите, въплътени в мюзикъла.Това също е 
своебразен иновативен подход при представянето на дадени авторски идеи, 
които в случая внушават любов към знанието и науката.

Съвременният мюзикъл за деца „Сигнали от съзвездието Рак“ ...
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Нещо характерно за мюзикъла „Сигнали от съзвездието Рак“ е тоно-

вият обем на песенните номера, който се движи в рамките на първа окта-
ва и достига до ре-ми на втора. Тази особеност дава различни перспективи 
за изпълнение – както от професионални певци, така и от деца – любители.
Включването на децата в реализирането на музикално-сценични творби не 
веднъж е оказвало положително влияние по отношение на формирането и 
развитието на интереси любов към музикалното изкуство.

Фиг. № 2

В този случай децата, които се заемат с изпълняването на песните от 
разглеждания мюзикъл няма да срещнат особени трудности в запаметяване-
то на мелодичната линия – тя е с несложна ритмика и е лесноусвояема. Поло-
жителен ефект за децата би бил развиването на вокалните им възможности и 
правилно интониране.

Милена Антонова Томанова
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Фиг. № 3

Изпълнителските способности на децата биха могли да се развият не 
само на ниво музикално изпълнение. Тъй като в дадения случай става дума 
за реализиране на сценична творба, естествено е това да се случи цялостно, 
т.е. – с игра на сцена. Музикално-сценичните творби се характеризират с въп-
лъщаване в едно на музика, театър и танц, и съответно – участниците трябва 
да осъществят спектакъл, съчетаващ в себе си всички тези компоненти. Такъв 
опит дава принос в развитието и на актьорските дарби на участниците. Мю-
зикълът „Сигнали от съзвездието Рак“ има потенциал да осигури развитие на 
младите изпълнители в актьорските им превъплъщенияи и тъй като по либре-
то персонажите са ученици, не би било трудно за един ученик да се превъплъти 
в такава роля. За един начинаещ актьор би било истинско предизвикателство 
да изпълни ролята на компютъра, например – това дава широк хоризонт от 
възможности, които всеки творец на сцената има пред себе си и благодарение 
на богатството на въображението и иновативното мислене могат да донесат 
не само успех, но и да го приучат на любов към изкуството. В крайна сметка, 
това е и основната цел на възпитанието по изкуства – да даде, освен основни 
познания в дадената област, но и да развие интереса на децата към изкуство.

В обобщение на казаното до момента, може да се изтъкне твърдение-
то, че усвояването на музикално-сценични произведения от деца в училищна 

Съвременният мюзикъл за деца „Сигнали от съзвездието Рак“ ...
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възраст става много по-лесно и достъпно, когато музикалният и литературен 
език на творбата, а и историята, която се разказва, са модерни и до голяма 
степен близки до тяхното ежедневие и музикални търсения. По този начин 
идеите, въплътени в творбата, достигат по естествен път и по-качествено до 
своите слушатели и отговарят на основните педагогически изисквания, които 
са част от музикално-възпитателния и образователен процес. 

Мюзикълът „Сигнали от съзвездието Рак“ носи белезите на съвремен-
но произведение за деца не само от гледна точка на либретото и музиклания 
почерк на творбата, но и от гледната точка на творба, която стои съвременно 
и адекватно за времето си и като реализация на сцена – с любопитни и инова-
тивни решения и действащи лица. 

Това произведение отговаря и на редица образователни потребности, 
които са характерни за подрастващите – наличието на теми от учебния про-
цес, технологични и научни въпроси. Всичко товадава провокативна нотка за 
стимулиране на търсенията на учениците в областта на науката и технологи-
ите. Казано с думите на музиката, словото и сценичното претворяване се ре-
шават и възпитателни задачи от сферата на изкуствата – музикално, танцово 
и театрално. 

И в заключение – последен финален щрих: мюзикълът на Филип Павлов 
и Харалампи Харалампиев „Сигнали от съзвездието Рак“ е едно съвременно 
музикално-сценично произведение с иновативен подход към стимулиране на 
желанието на подрастващите за наука и изкуства. Засегнатите теми – за нови 
открития, за билки, за околната среда, за медицината и т.н., са своеобразна 
провокация към младите учени, а за учениците – стимул за тяхното разви-
тие в учебния процес. Разказано с езика на музиката и сценичната игра, това 
произведение дава шанс на децата да пожелаят да се занимават с музикално 
и театрално изкуство, а в педагогически план подсигурява един съвременен 
начин за музикално, а също така и за цялостно възпитание.
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ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
Милена П. Григорова

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS  
OF TESTS FOR DEVELOPMENT OF THE MOTOR 

QUALITY ENDURANCE OF STUDENTS OF TECHNICAL 
UNIVERSITY OF SOFIA IN 1984AND UNIVERSITY  

OF RUSE IN 2015.
Milena P. Grigorova

ABSTRACT: Comparative analysis of test results to develop quality motor dura-
bility by students from the Technical University of Sofia in 1984 andUniversity 
of Rousse in 2015.
Durability as the main physical quality is determined by the fact that it gives a 
characteristic of the health of the younger generation. The in-depth research and 
study of the laws of the state, development and improvement of endurance will 
help increase efficiency and improve health.
KEYWORDS: students; 600 meters running smoothly, regulations.

Въведение
Въпросите, свързани с физическата кондиция на човека, са вълнували 

и вълнуват поколения наред. Издръжливостта като основно физическо ка-
чество се определя от факта, че тя дава характеристика за здравословното 
състояние на младото поколение.Задълбоченото проучване и изучаване на 
закономерностите на състоянието, развитието и усъвършенстването на из-
дръжливостта ще спомогне за повишаване на работоспособността и подо-
бряване на здравословното състояние. Едно от първите определения на из-
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дръжливостта дава В. С. Фарфел (1960) [1]. В своите трудове той определя 
издръжливостта като свойство на организма да запази работоспособността, 
като преодолява настъпването на умората, а по-късно като способност да се 
извърши работата въпреки настъпващата умора. Подобно определение на 
издръжливостта дават В. М. Зациорски (1966) [4], Г. Лазаров (1976) [5], Цв. 
Желязков, Д. Дашева (2006) [3], П. Бонов (2005) [2] и др., които разглеждат 
издръжливостта, като способност за продължително изпълнение на каквато 
и да е работа без намаляване на нейната ефективност. 

Изложение
С настоящото проучване си поставихме за цел да направим сравните-

лен анализ на постиженията от теста– гладко бягане на дистанцията 600 ме-
тра на студенти от Технически университет София и студенти от Русенски 
университет, обучавани съответно през 1984 и 2015 година и да установим 
съществуват ли промени в степента на развитие на важни за физическата де-
еспособност двигателни качества и умения. 

В Kатедрата по физическо възпитание при Технически университет, София, 
е разработена нормативна база за експресоценка на някои физически качества на 
лекоатлети, бегачи до 400 метра гладко бягане, чрез която в учебно-тренировъч-
ния процес ще се получава информация за моментното им състояние [1].

Изследвани са 60 студенти, обучавани в специализирани групи по лека 
атлетика по тестове, проверени в спортната практика. 

В настоящото изследване е приложен за сравнителен анализ теста 600 
метра гладко бягане мъже от висок старт.

Проучването в Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе през 
учебната 2014–2015 година. Обхванати бяха 106 студенти от I до V курс – раз-
лични специалности на средна възраст 22,3 години, участващи в регулярните 
часове по физическо възпитание – спорт по избор. Измерени са резултатите 
от проведения тест за издръжливост 600 метра гладко бягане.

В табл. 1 са дадени оценките на някои основни характеристики на по-
стиженията на 600 м.

Таблица 1. 
Оценки на основни характеристики за постиженията на студенти 

отТехнически университет – София (1984 г.)  
и Русенски университет (2014–-2015 г) на 600 м

Постижения на 600 м, сек
1984 2014–2015

Брой 60 106
X , сек 87 156,23
S, сек 6,06 24,01
V̂ , % 6,96 15,37

][Xm 0,78 2,33

Милена П. Григорова
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Сравнени са средните стойности на постиженията на студентите от 

Технически университет – София и Русенски университет с критерия на Стю-
дънт. Получената стойност на критерия е по-голяма от критичната (t = 21,92 
> t0,05; 164 = 1,96). Разликата в средните стойности е съществена. Това може да се 
дължи на това, че студентите от Техническия университет – София са обуча-
вани в специализирани групи, а тези от Русенски университет са обучавани 
в регулярни часове.

Чрез генериране на случайни числа (106, колкото е броят на изслед-
ваните в Русе студенти), разпределени по нормален закон с параметри: А = 
156,23 (средна аритметична стойност от постиженията на студентите от Ру-
сенски университет) и В = 24,01 (средно квадратично отклонение) и групира-
ни в 7 групи е определена нормативна база за оценяване на постиженията на 
студентите в Русенски университет. Тези нормативни граници са сравнени с 
нормативната база за изследваните в Технически университет, София, сту-
денти. Данните са посочени в табл.2.

Таблица 2.
Нормативна база за постиженията на студенти от Технически универси-

тет – София (1984 г.) и Русенски университет (2014–2015 г) на 600 м

Скала Нормативна база, сек
1984 г. 2014-2015 г.

Много ниска над 123 над 188,56
Ниска 93 – 123 171,93 – 188,56
Под средната 90 – 93 155,29 – 171,93
Средна 84 – 90 138,65 – 155,29
Над средната 81 – 84 122,01 – 138,65
Висока 75 – 81 105,38 – 122,01
Много висока под 75 под 105,38

От таблицата се вижда, че границите в нормативната база за софий-
ските студенти са с различни интервали (от 40 секунди за втората оценка на 
скалата, до 3 секунди в третата и петата оценка). 

В България е приета шестобалната система за оценяване, което предпо-
лага, че трябва да се използва петстепенна скала за нормативна база.

Заключение
От извършения сравнителен анализ се установи, че постиженията 

на русенските студенти (2014  – 2015 г.) са по-слаби, от тези на софийските 
(1984 г.). Разликата се дължи на различието на часовете (специализирани гру-
пи в София и обща физическа подготовка в Русе) в двата университета.

Във връзка с използваната в България шестобална система за оценя-
ване, по-добре ще бъде да се използва петстепенна скала като нормативна 
база.

Сравнителен анализ на резултати от тестове за развитие на двигателното ...
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45 ГОДИНИ КАТЕДРА „ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“  
И 15 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА  

НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ“  
В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Надежда Г. Йорданова 

45 YEARS OF DEPARTMENT „THEORY AND METHODS 
OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS“ AND  

15 YEARS OF SPECIALTY „PEDAGOGY OF PHYSICAL 
EDUCATION AND SPORT“ AT THE UNIVERSITY  

OF SHUMEN
Nadezda G. Yordanova

ABSTRACT: An in-depth analysis of the training in specialty „Pedagogy of phys-
ical education and sport“ – lesson plans, curricula, staffing, scientific research, 
artistic – creative and sports activities for teachers and students.
KEYWORDS: department, specialty, curricula, educational programs, scien-
tific – research, artistic creativity and sports activities.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-136/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е едно от 
най-големите средища за образование, наука и култура в Североизточна Бълга-
рия – водеща образователна, научна и културна институция в град Шумен. Той 
е последовател на образователните традиции на първите Педагогически курсове 
(1879 г.), Държавното педагогическо училище (1881 г.), Висшия педагогически 
курс (1926 г.). От 1964 г. е Факултет – филиал на СУ „Климент Охридски“, а през 
1971 г. се обособява като самостоятелен Висш педагогически институт (ВПИ).

Катедра „Тeория и методика на физическото възпитание и спорт“ 
(ТМФВ и спорт) е пряк наследник на катедрата „Физическо възпитание и 
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спорт“, която заедно с катедрите „Математика“, „Български език“, „Физика“ 
и „Химия“ полагат основите на ВПИ. По онова време тя е в структурата на 
Факултета по хуманитарни науки, а от 1983 г. преминава към създадения с 
ПМС № 27 от 22 юли нов Педагогически факултет.

Кадровото развитие, израстването и утвърждаването на авторитета на 
катедрата е устойчиво и възходящо. Освен грижите на университетското и 
факултетското ръководство за просперитета на катедрата от голямо значение 
е отварянето ѝ към други образователни институции. В продължение на 10 
години Катедрата работи в тясно сътрудничество с Центъра за следдиплом-
на квалификация към Националната спортна академия „Васил Левски“, гр. 
София. През този дълъг период на ползотворно сътрудничество проведохме 
съвместно девет курса за преквалификация на учители по физическо възпи-
тание, които бяха осигурени кадрово от висококвалифицирани специалисти, 
като проф. Крум Рачев, проф. Димитър Кайков, проф. Светослав Иванов, 
проф. Мария Тотева, проф. Йордан Калайков, проф. Константин Бичев и 
много други. 

Наши преподаватели – Малчо Малчев, Наташа Цветкова, Венета Ган-
чева, Надежда Йорданова и Иван Лазаров преминаха през краткосрочни и 
дългосрочни специализации към ВИФ „Г. Димитров“. Надежда Йорданова 
завърши дългосрочна специализация в Киевския държавен университет, а 
Малчо Малчев в Централния институт за физическа култура в Москва. Други 
преподаватели и студенти, под ръководството на Веселин Терзийски – ръко-
водител на Катедрата през този период, реализираха краткосрочни научни и 
спортни прояви с Университета в гр Келце – Полша. 

С убеденост може да се каже, че всичко това даде отражение и върху на-
учното израстване на кадровия състав на катедрата. Успешно бяха защитени 
няколко дисертации за научната степен „доктор“ и две за „доктор на науки-
те“. Това позволи по- късно, с решение на АС на Шуменския университет от 
2001 г., да се разкрие специалност Физическо възпитание. След промяна на 
нормативните изисквания за специалностите във висшите училища специал-
ността бе преименувана в „Педагогика на обучението по физическо възпита-
ние“. Тя е в пълна хармония с мисията и предмета на дейност на Шуменския 
университет и съответства на нуждите на региона и страната от квалифици-
рани спортни педагози, специално подготвени за работа в райони с неедно-
роден етнически състав.

Разкриването и утвърждаването на специалността „Педагогика на обу-
чението по физическо възпитание“ съдейства за постепенното възстановява-
не на позициите на студентския спорт. Закономерно се стигна до необходи-
мостта от възстановяване и регистрация на университетския спортен клуб 
„Академик“. Университетските отбори по волейбол, футбол, хандбал, лека 
атлетика и тенис на маса завоюват призови места в различни състезания.

Щатните и хоноруваните преподаватели към Катедрата всеотдайно ра-
ботят за осигуряване на учебния процес в образователно-квалификационни-

Надежда Г. Йорданова 
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те степени „бакалавър“ и „магистър“, провеждат практическото обучение на 
студентите по зимни и водни спортове, по туризъм, алпинизъм и ориентира-
не, планират и осъществяват тренировъчния процес с отборите.

Важно условие за повишаване на качеството на обучение е мобилност-
та на преподавателите и студентите. Гост преподаватели към катедрата са та-
кива уважавани спортни специалисти като проф.д-р Йонко Йонов от Катедра 
„Лека атлетика“ на НСА, проф.дпн Димитър Кайков също от НСА, проф.д.п.н 
Веселин Маргаритов от ПУ, проф.д-р Людмил Петров от ВТУ „Св.Св. Кирил и 
Методий“. Колегите от нашата катедра проф.д.п.н Малчо Малчев, проф.д.п.н 
Надежда Йорданова, проф. д-р Стефан Базелков и проф. д-р Росен Алексиев са 
канени за лектори в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий“, НСА „Васил Левски“, Русенския университет и други.

Академичният състав на Катедра „ Теория и методика на физическото 
възпитание и спорт“ вече 15 години утвърждава специалността, като се старае 
да повишава качеството на обучение на студентите в съответствие с изисква-
нията на ЗВО и Университетската система за качество. Да подготвя професио-
нално квалифицирани учители по предмета „Физическо възпитание и спорт“ 
във всички степени на българското училище и да им осигурява възможност за 
продължаващо образование в образователно-научната степен „доктор„ и в раз-
личните форми на продължаващо образование в Департамента за информация, 
квалификация и продължаващо образование на Шуменския университет.

В резултат на проведената процедура за програмна акредитация на 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… в Педагоги-
ческия факултет на Шуменския университет, Постоянната комисия по педа-
гогически науки и музикално и танцово изкуство към НАОА на заседание от 
26.04.2007 г. взе решение да даде на основание на обща оценка „Много добра“ 
програмна акредитация със срок на валидност 6 години, за образователно-
квалификационните степен „бакалавър“ и „магистър“ на специалност „Педа-
гогика на обучението по физическо възпитание“. 

През 2010 г. професионално направление 1.3. Педагогика на обучение-
то по… премина успешна процедура за следакредитационно наблюдение и 
контрол в Постоянната комисия за САНК на НАОА с положителна оценка. 

Основна цел на специалност „Педагогика на обучението по физическо 
възпитание“ е качествената професионална подготовка на бъдещите специа-
листи. Това се постига в голяма степен благодарение на учебната документа-
ция на специалността, която е разработена съобразно методическите стан-
дарти на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

При разработването на Учебните планове се вземат под внимание след-
ните общи положения и методичните стандарти, приети в Шуменския уни-
верситет:

➢ Изготвянето става по образец, утвърден от АС. 
➢ В учебния план за всяка учебна дисциплина се определят кредити, 

разпределени по 30 кредита за семестър или 60 кредита в година, от 

45 години катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“...
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които 10 за успешно положен държавен изпит. Защитата на магистър-
ска теза носи 15 кредита. Студентите от ОКС „бакалавър“ завършват с 
не по-малко от 240 кредита, а ОКС „магистър“ с 90 кредита.

➢ Всеки кредит е резултат от 30 часа студентска заетост, разпределени 
в 3 категории: аудиторна заетост (АЗ), индивидуална работа със сту-
дента под ръководство на преподавателя (ИРС) и студентска самос-
тоятелна работа (СР).

➢ Аудиторната заетост за задочна форма на обучение е редуцирана с 
50% от тази на редовна форма, съгласно ЗВО.

➢ Общият брой на изпитите и текущите оценки е не повече от 7 за се-
местър.

➢ Максималната седмична натовареност за студентите – редовно обуче-
ние е не повече от 30 академични часа и не повече от 8 часа на ден за 
редовно и 10 часа на ден за задочно обучение.

➢ Част от практическото обучение се осъществява чрез педагогически-
те практики (хоспетиране, текуща и преддипломна), насочени към 
формиране на ключовите професионални компетенции. 

При разработването на учебните планове се изискваше оптимално 
осигуряване на взаимообвързаност между отделните учебни дисциплини и 
методическата хронология на учебното съдържание, което осигурява модул-
ност, хармония и логична приемственост.

Учебните програми се разработват в съответствие с изискванията на 
ЗВО, чл. 40 ал.1 и 2 за организиране на учебното съдържание в относително 
обособени части. Те съответстват още на Наредба № 21 за прилагане на Сис-
тема за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. Процедура-
та за разработването и утвърждаването им е регламентирана в Правилник за 
структурата и организацията на учебния процес в Шуменския университет и 
разработените методични стандарти за изготвяне, прилагане и приемане на 
учебните програми.

Квалификационната характеристика на специалността и образовател-
ната политика на Шуменския университет определят професионалното пред-
назначение на учебното съдържание на всяка учебна дисциплина в учебната 
програма и критериите за подбора му.

Методичните стандарти, разработени в Шуменския университет, опре-
делят структурата на учебните програми, които включват компоненти, пред-
ставени в таблица 1.

Надежда Г. Йорданова 
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Таблица 1. 

Компоненти на учебните програми

Компоненти на 
учебната програма Съдържание на компонента

Извадка от учеб-
ния план

Наименование на курса. Статут на дисциплината. Общ хора-
риум – аудиторна заетост, самостоятелна работа под ръковод-
ството на преподавателя, студентска самостоятелна работа.

Форми на текущ контрол и семестриален изпит.

Анотация на учеб-
ната дисциплина

Основна цел и задачи на обучението по дисциплината. Интер-
дисциплинарни връзки. Предварителни изисквания. Очаква-
ни резултати от обучението по учебната дисциплина.

Учебно съдържа-
ние на дисципли-
ната

Тематичен план на лекционния курс

Тематичен план на семинарни/лабораторни упражнения

Литература Препоръчителна литература за подготовка на изпита и семи-
нарните занятия

Форми на самосто-
ятелна работа

Работа с литературни източници, електронни издания, реша-
ване на казуси, курсови проекти, реферати, курсови работи, 
разработване на доклади, научни есета, изследователски про-
екти, социологически изследвания, презентация на книги. 

Условия за допус-
кане до изпит

Условия за допускане до изпитната процедура по учебната 
дисциплина /вид, честотност, форми на семестриален кон-
трол/, критерии за оценяване на самостоятелната работа се 
основават на текущия контрол по време на семестъра. 

Схема на изпита

Процедури и елементи на изпита. Критерии за оценяване зна-
нията и уменията на студентите /за теоретичния и практиче-
ския компонент на изпита/.
Присъждане на кредити

Въпросник /конс-
пект/ за изпита по 
учебната дисци-
плина

Конспектът съответства на учебното съдържание на дисци-
плината и е в помощ за подготовката на студента за изпита

Завършилите специалността могат да се реализират като младши учи-
тел, учител, старши учител по физическо възпитание и спорт в начален етап 
на основната образователна степен, в основното и в средното образование; 
като преподаватели по спорт във висшите училища, като възпитатели. Те мо-
гат да работят и в ученическите спортни школи и спортни клубове, като и с 
деца със специални образователни потребности, могат да заемат ръководни 
длъжности, като директори на училища, спортни школи, клубове и др. 

Магистърската програма „Физическо възпитание и спорт в училище“ 
е предназначена за бакалаври от област на висше образование 1. Педагогиче-
ски науки, професионално направление, 1.3. Педагогика на обучението по… 
и дава професионална квалификация „магистър – спортен педагог“.

45 години катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“...
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Специалистът, завършил образователно-квалификационната сте-

пен „магистър“, „Физическо възпитание и спорт в училище“ е подготвен да 
провежда образователен и възпитателен процес във всички степени на бъл-
гарското училище, във висшите училища след конкурс, в специализирани-
те училища, спортни школи, спортни клубове, както и да заема ръководни 
длъжности (експерт по физическо възпитание и спорт към Регионалните ин-
спекторати на МОН, директор на спортни школи и спортни училища и др.). 
Той е подготвен също да извършва изследователска дейност в областта на 
спортологията. 

Учебните програми и тяхното съдържание са отворени системи, които 
периодично се анализират и адаптират към измененията в образователното 
законодателство, новостите и изискванията на педагогическата теория и прак-
тика, както и в педагогическата, психологическата и спортната литература.

В катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт „ пе-
риодично се прави сравнителен анализ на учебните планове на специалност-
та от съответното направление на ПУ „Паисий Хилендарски„ – гр. Пловдив, 
ЮЗУ „Неофит Рилски„ гр. Благоевград, ВТУ „Свети, свети Кирил и Методий 
„ гр. Велико Търново, както и с този на университета в Ниш 

Тези анализи показват, че в България учебните планове на специалност 
„Педагогика на обучението по физическо възпитание“ са сравнимо близки: 8 
семестъра; аудиторна заетост – 2400-2800 ч., 240 кредита; сродни, почти ед-
накви като брой, наименование, същност учебни дисциплини – задължител-
ни; съотношение на задължителни, избираеми, факултативни дисциплини 
като във ВТУ и ПУ е по-голям процентът на избираемите дисциплини; съот-
ношение на лекции, упражнения; практическа подготовка – като структура, 
като натовареност, организация. 

Следвайки съвременните стандарти и изисквания на Съвета на Европа, 
усилията на преподавателите от катедрата са ориентирани към оптимизиране 
на учебния процес чрез разширяване на възможностите за самостоятелната 
работа на студентите като условие за разширяване на самостоятелната теоре-
тическа и практическа подготовка, за повишаване професионалните компе-
тенции и готовност на студентите за бъдещата им професия. В тази светлина 
не са забравени студентите от другите научни направления и специалности, в 
учебните планове на които е включена дисциплината „Физическо възпитание 
и спорт“. Придържайки се към принципа за демократичност на учебния про-
цес, още през учебната 2006/2007 година Катедрата разработи проект, който 
осигури избор за профилирано занимание с вид спорт в рамките на една го-
дина. Проектът бе съобразен с професионалната спортна квалификация на 
преподавателите от катедрата. 

Общият брой на преподавателите, осигуряващи обучението на сту-
дентите в специалността, е сравнително постоянна величина, с определена 
тенденция за увеличаване и стабилизиране броя на хабилитирани препода-
ватели на основен трудов договор във Факултета и Шуменския университет.
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Квалификационната структура на академичния състав в специалност 

„Педагогика на обучението по физическо възпитание“, ОКС „бакалавър“ е:
Преподаватели на І ОТД – 18 
Хабилитирани преподаватели на І ОТД – 10
Хабилитирани преподаватели на ІІ ОТД – 1
Хабилитирани преподаватели на ГД – 2
Професори – 5
Професори на І ОТД – 3
Професори на ІІ ОТД – 1
Професори на ГД – 2
Доктори на науките на І ОТД – 3
Доктори на науките на ІІ ОТД – 1
Доктор на науките на ГД – 1
Доктори по – 10
Доценти – 6
Доценти на І ОТД – 6
Доценти на ІІ ОТД 0
Доценти на ГД – 0
Нехабилитирани преподаватели – 8
Нехабилитирани преподаватели на І ОТД – 8
Нехабилитирани преподаватели на ОТД със степен „доктор“ – 4
Средната възраст на хабилитирани преподаватели на първи основен 

трудов договор (ОТД) е 53,16 години.
Преподавателският състав напълно отговаря като квалификация и 

опит на спецификата на специалността „Педагогика на обучението по физи-
ческо възпитание и спорт“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „ магистър“ и законовите 
изисквания. Той е на оптимална възраст, която дава гаранция за пълноценна 
работа.

Oрганизацията на учебния процес се поддържа на високо научно рав-
нище, като се разчита на цялата налична материална и информационна база 
на Университета. За нуждите на специалността се използват кабинети, ла-
боратории, открити и закрити спортни съоръжения, плувен басейн, фитнес 
зали, стена за спортно катерене, учебен полигон по туризъм и ориентиране, 
и методически кабинети от фонда на Педагогическия факултет в Корпус 1 и 
Корпус 2 на Университета. При необходимост има възможности да се използ-
ва базата и на останалите факултети. 

Практическото обучение на студентите по видовете спорт от учебния 
план се осъществява в:

– открити спортни съоръжения – 6 броя – 3 хил.кв.м.;
– закрити спортни съоръжения – 2 броя – хиляда кв.м.;
– закрит плувен басейн – 1 брой с размери 16 по 9 м.;
– фитнес зали – 2 бр.; 
– стена за спортно катерене – 120 кв. м. ;
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– учебен полигон по туризъм, алпинизъм и ориентиране – кв. Дивдядо-

во – 1500кв.м.; природен парк „ Шуменско плато“ – 4000кв.м.
Катедрата разполага със собствена ски екипировка (35 оборудвани ски 

комплекта) за реализиране на задължителната дисциплина „Зимни спортове“ 
и собствено оборудване (4 сърфа, 2 чифта водни ски, един двуместен каяк и 
15 спасителни жилетки) за практикуване на водни спортове.

Трите учебни корпуса на ШУ са свързани с вътрешна информационна 
компютърна мрежа. На студентите се предоставят лични потребителски име-
на и пароли за достъп до специализираната информация.

По всяко време потребителите могат да разчитат на консултации от 
специалисти в Университетския информационен център. В университетска-
та библиотека е инсталиран сървър с база данни за целия наличен фонд от 
книги и периодика. Чрез WEB страницата на Университета читателите могат 
да правят справки за наличната литература в библиотеката.

Една от съществените задачи на обучението на студентите е то да се води 
със съвременни методи, на базата на които обучението ще се интегрира с евро-
пейските и световни образователни системи. Стремежът към реализиране на 
основните принципи, цели и задачи на висшето образование е да следва евро-
пейските и световни изисквания и стандарти, независимо от национални, ет-
нически и политически различия, което осигурява неговата конвертируемост 
по отношение на световния и европейския образователен и трудов пазари. Въ-
ведените образователни технологии в двата им аспекта – за организиране на 
познавателната дейност на студентите и такива за реализиране на самия обра-
зователен процес по съответната учебна дисциплина са насочени към:

* повишаване на активността на студентите във всички видове актив-
ност – общуване, познавателна, практико-приложна, изследвателска;

* стимулиране на оргиналността на мислене, анализиране, резюмира-
не, обобщаване, изразяване на собствено мнение;

* информирането заема по-малко време и място в учебния процес за 
сметка на активното участие и развитие на умения у студентите – да 
намират необходимата им информация, да резюмират, да обсъждат, да 
водят дебати, да аргументират собствено мнение, да вземат самостоя-
телно практически решения в дадена професионална ситуация и т.н.

Проблемите, свързани с практическата подготовка, провокираха реви-
зия на изискванията към практическото обучение: 

* оптимизирани са характеристиките на практиките;
* актуализирани са целите и задачите;
* точно са разпределени дейностите на участващите в тях студенти, 

преподаватели и базови учители и служители;
* повишено е качеството на провеждането на всеки вид практика със 

специфичните ѝ етапи;
* създадени са условия за навлизане в професионалната среда на бъде-

щата професия;
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* въведена е документация за организиране и провеждане на отделните 

видове практика;
* актуализирани са критериите за оценяване на практиката и учебните 

стажове на студентите и присъждането на кредитите;
* разработени са инструктажи за провеждането на студентските прак-

тики, включени в учебните планове, с което се постига въвеждане на 
студента в професионалната среда и ориентиране в нея;

* осъществен е обоснован подбор на базовите специалисти и прецизи-
рано финансовото осигуряване на практиките;

* оптимизирани са връзките между преподавателите, инспекторите по 
практика и базовите специалисти;

* въведени са ефективни индикатори за усъвършенстване на практиче-
ското обучение на студентите за повишаване на системата от компе-
тенции, свързани с професионално-квалификационната пригодност 
и готовност за реализация и кариерно развитие.

Научно-изследователската дейност на преподавателите, включени в 
обучението на студентите от специалност „Физическо възпитание“, е значи-
ма и до голяма степен е свързана с учебния процес в учебната програма. Тя 
съответства на потребностите и целите на специалността.

Успешно се осъществява разнообразна и богата по съдържание и по 
количество съвместна научно-изследователска дейност на преподавателите, 
обслужващи специалността „Физическо възпитание“, с регионални, нацио-
нални и международни институции и организации за отчитания период (таб-
лица 2).

Таблица №2.
Участие на преподавателите в изследователски и образователни проекти

Общо проекти (изследователски, образователни) 55

Участие в международни проекти 6
Участие в национални проекти 14
Участие в университетски проекти 35

Международните проекти с участието на наши преподаватели са раз-
работвани по програми, финансирани от Световната банка и Европейския 
съюз, PHARE, МАТRА и др. 

Националните научноизследователски и образователни проекти, осъ-
ществени от преподаватели в специалността са реализирани и финансирани със 
съдействието на различни национални и регионални фондации и институции.

Преподавателите са участвали във вътрешни университетски научни 
проекти, подпомагани от университетския фонд „Научни изследвания“. 

В научните проекти са участвали всичките 16 преподаватели – 100%. 9 
преподаватели са участвали с общо 11 публикации в сборници, издадени по 
изследователски проекти.

45 години катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“...



638
Количественото съотношение на публикациите към преподавателите 

(около 23публикации средно на човек, от тях средно около 3 монографии, 
учебници и учебни помагала на човек) показва активно участие в научната 
дейност (таблица 3). 

Таблица №3. 
Научноизследователска активност на пре по давателите (2007-2016) 

Научни публикации (в т.ч. на електронен носител)
1 Монографии 27
2 Учебници и учебни пособия 36
3 Статии,научни доклади и студии 331
4 Рецензии, отзиви, редакционни бележки 39

Общо 433

Учебниците и учебните помагала за периода са 36 – средно по 1.8 на 
един преподавател на ПОТД.

Преподавателите на ПОТД,през последните 5 години са публикували в 
чужбина 32 научни публикации, което е средно по 1.8 на човек.

Общият брой рецензии, отзиви и редакционни бележки на преподава-
тели на ПОТД са 39. Забелязани 52 цитирания на преподавателите на ПОТД 
от други автори в доклади, сборници, учебни пособия и др.

Научноизследователската дейност на преподавателите е обвързана с 
учебния процес, обслужва студентите по дисциплините, включени в учебния 
план на специалността. 

Практически всичките публикации на преподавателите съответстват 
на потребностите и целите на специалността. Те са насочени към създаването 
на нови научни и научно-приложни продукти, които се използват в учебния 
процес. 

Основни проблемни области и теми на научноизследователската работа 
на преподавателите от Катедра „Теория и методика на физическото възпита-
ние и спорт“ са: Теория и методика на физическото възпитание, Двигателната 
активност и здравословното състояние на децата в детската градина, Дви-
гателната адаптация на децата при решаване на образователните задачи по 
физическо възпитание и спорт, Спортно-състезателната дейност във всички 
етапи и степени на обучение, Оптимизиране на методите за комплексно въз-
питаване на двигателните качества, Подготовка на бъдещи учители за профе-
сионална реализация, Качество на обучението и възпитанието, Иновации в 
образованието,Физическо възпитание и образование на българските учени-
ци, Интензифициране на обучението по основните и допълнителните ядра на 
обучение в СОУ, Възможности за оптимизиране структурата на психофизи-
ческата готовност и др.

Периодично се организират публични научни прояви в ШУ и ПФ за 
популяризиране на продукцията на преподавателите. Това са периодичните 
научни конференции и пътуващи семинари:
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• НК „35 години катедра „ТМФВ и спорт“ – минало, настояще, бъдеще“, 

м.май, 2007 г.;
• НПК „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образова-

нието“, Шумен, 2008;
• МНК „Иновации в образованието“ Шумен, от 2010г; 
• МНК „40 години Шуменски университет 1971–2011 г.“, Шумен, 

м.09.2011 г.; 
• НК „Образователни технологии“ Шумен, 30.09.2012г; 
• Пътуващ семинар ежегодно от 2012 – 2016 г.
Независимо от ограничения брой публикации с участието на студенти 

и докторанти, разработваните от тях проблеми са актуални и показват, че раз-
работките следват световните стандарти. Научно рецензираните публикации 
с участието на студенти и докторанти е 100 % от всички техни публикации.

В университетски научноизсле до вателски проекти с тематика по фи-
зическо възпитание и спорт са при в ле чени всички членове на Катедрата, 3 
докторанти и 35 студенти. Докторантите участват в научните проекти съо-
бразно планираната научноизследователска дейност в техните индивидуални 
планове. Включването на студентите в научноизследователските проекти се 
извършва ва КС, въз основа на показани умения и индивидуална работа с тях 
(ИРС): 

• Адекватност на физическата годност на студентите от ШУ"Епископ 
Константин Преславски" на европейските изисквания и стандарти – 1 
докторант, 4 студенти

• Структура на спортно-рекреативните потребности на студентите от 
ШУ „Еп. Константин Преславски“ – 1 докторант, 2 студенти

• Разработване на модели за организация и подготовка на студентите 
в спортно-състезателна дейност и модулно обучение съобразно дър-
жавните образователни изисквания и стандарти.  – 2 докторанти, 4 
студенти

• Спортно усъвършенстване на състезателната дейност на студентите 
от ШУ"Епископ Константин Преславски – 2 докторанти, 21 студенти. 

• Методически аспекти на обучението по „Ритмика и танци“ на студен-
тите от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски – 1 
докторант, 4 студенти.

• Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специал-
ност „Физическо възпитание“ – 1 докторант, 4 студенти. 

• Проблеми на обучението по водни спортове–3 ма докторанти.
Ежегодно се провеждат вътрешни университетски състезания по ос-

новните спортни дисциплини. Студентите, показали най-добри резултати, се 
включват в представителните отбори на ВУ за участие в състезания от ре-
публиканския и международния спортен календар. Тази дейност се планира 
главно чрез изготвяне на спортен календар, план за научноизследователската 
и художественотворческата и спортна дейност за всяка година.

45 години катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“...



640
Студенти от специалност „Физическо възпитание“ активно се под-

готвят и работят съвместно със своите преподаватели при изпълнение на 
научноизследова телски задачи и спортна дейност. Те се включват в събиране 
на емпиричен материал, който се анализира и интерпретира в разработките 
по научните проекти и курсовите им разработки с помощта на научното ръ-
ководство на преподавателите от Катедрата. Относителния дял на студенти и 
докторанти, участници във университетските научноизсле до вателски проек-
ти е 38 човека (около 8% от всички студенти от специалността).

През периода студентите и преподавателите развиват активна спортна 
дейност. Участват в състезания от спортния календар на ШУ „Епископ Кон-
стантин Преславски“, републиканския спортен календар на АУС „Академик“, 
регионални, национални и международни спортни състезиня и спортни фес-
тивали. 

Изградени са представителни отбори по хандбал – мъже и жени, Во-
лейбол – мъже и жени, плажен волейбол – жени, футбол – мъже, аеробика 
9 жени, тенис на маса – мъже, тенис на корт 9 жени, лека атлетика – мъже, 
удбол – мъже и жени, плуване мъже. Общият брой на студентите участници 
в спортни прояви от републикански и международен мащаб е 135 от 293 ре-
довно записани, което е около 46% от всички студенти.

Таблица №4.
Спортна дейност на студентите и докторантите (2007-2016)

Спортни прояви на студенти и докторанти
1 Университетски спортни празници 8
2 Републикански състезания 31
3 Международни състезания 14
4 Вътрешни университетски състезания и първенства 54

Общо 107

Относителният дял на публикациите и спортните постижения на сту-
дентите спрямо общия брой на публикациите е 27,7%.

Общият брой преподаватели на ПОТД, които ръководят представи-
телни отбори и участват на състезания от републикански и международен 
мащаб, е 6 човека – около 50% от преподавателите в специалност физическо 
възпитание. Участието в състезанията е на базата на предварително плани-
ран спортен календар за всяка година. 

Не може да не посочим имената на колегите проф. Ст. Базелков, ст.преп. 
д-р Т. Симеонова, гл.ас. д–р Т. Игнатова, преп. Кр. Минев, гл. ас. д-р Ч. Стой-
чев и преп.М. Базелков, които работят всеотдайно при подготовката на пред-
ставителните отбори на ШУ и завоюват с тях призови места.

Надежда Г. Йорданова 
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Заключение
Задълбоченият анализ на развитието и широкоспектърната дейност на 

катедра „Физическо възпитание и спорт“ и впоследствие „Теория и методика 
на физическото възпитание и спорт“ за един достатъчно дълъг период от 
45 години, разкрива усилията на институцията и на академичния състав за 
провеждането на държавната и университетска политика в сферата на физи-
ческото възпитание и спорта във ВУ. 

Следвайки традициите в академичния спорт и отговорност пред сту-
дентската общност, Катедрата успя да преодолее сътресенията при прехода 
от тоталитарната система към демокрация и пазарна икономика. През тези 
години тя излезе на нови позиции и зае достойно място сред водещите срод-
ни катедри в сферата на висшето спортно образование. Превърна се в желан 
партньор за съвместна дейност с НСА „Васил Левски“, СУ „Климент Охрид-
ски“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, ЮЗУ, ПУ и др. 

Качеството на обучение на студентите в бакалавърска и магистърска 
програма по физическо възпитание и спорт се осигурява чрез система от изи-
сквания, определени от ЗВО, „Правилника на Университета за структурата 
и организацията на учебния процес“ и „Система за оценяване и поддържане 
на качеството на обучението на академичния състав на Шуменския универ-
ситет“.

Академичният състав на катедра „Теория и методика на физическото 
възпитание и спорт“ е уверен, че ще посрещне предизвикателствата за след-
ващите години, а имено:

• да отговори на потребностите на пазара за специалисти по физи-
ческо възпитание и спорт в количествено, и особено в качествено 
отношение;

• да запази нивото на осигуреност на учебния процес с хабилитирани 
щатни препо да ватели, с което да запази стабилността, отговорността 
и качеството на обучение на студен тите.

45 години катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“...
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СОЦИАЛНО-ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО 
ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Надя Н. Николова

SOCIAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 
IN PRESCHOOL AGE

Nadia N. Nikolova

ABSTRACT: The article focuses on the social and personal development of chil-
dren in preschool age and their readiness for school. 
KEYWORDS: social and personal development, dynamic system. 

Социално-личностно развитие на детето от предучилищна възраст
Съвременният живот с все по-бързото навлизане на технологиите във 

всички сфери поставя пред теорията и практиката на образованието, освен 
традиционните въпроси на какво и как да учим в съвременните условия, един 
важен проблем – как да оформим човек, който да отговаря на изискванията 
на обществото в настоящето. Ето защо все по-често педагозите, занимаващи 
се с обучението на подрастващите, обръщат внимание на формирането на 
личностни качества, анализират процесите, които влияят на това.

Обществото налага модел на инициативни млади хора, способни да 
намерят своето аз и мястото си, нравствено устойчиви, социално адаптив-
ни, способни да се развиват и самоусъвършенстват. Личността започва да се 
формира в първите години, което прави ролята на семейството и доучилищ-
ното образование значима и безкрайно отговорна.

Затова и темата за личностното развитие на детето във взаимодействи-
ето му с окръжаващия свят е особено актуална. 

В специализираната психолого-педагогическа литература с различните 
аспекти на формиране на личността са се занимавали Г. Д. Пирьов (същност 
на когнитивните процеси), Л. Десев (типовете мислене и тяхното значение за 
разбирането на учебния материал), П. Николов (интелектуалния механизъм, 
предаващ на учебния процес ново качество), П. Александров (връзката меж-
ду интелекта и обучението), Р. Стаматов и Б. Минчев (изследват формите на 
мислене и тяхната роля за ефективен мисловен процес), А. Ников (анализира 
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връзката между обучението и психичното формиране на личността) Н. Ви-
танова (характеризира спецификата на начална училищна възраст относно 
мисловната дейност) и др. 

Формирането на личността представлява процес на усвояване от чове-
ка на социалната сфера на обществения опит. Този процес е строго специфи-
чен и се различава от усвояването на знания, умения и навици. 

Общата характеристика на всеки възрастов период се съгласува с ин-
дивидуалните особености на всяко дете и със сензитивните микропериоди в 
развитието му. Отделните възрасти имат своя специфична, единствена и не-
повторима структура, която се очертава с централни и допълнителни линии 
на развитие, преобразуващи се и разменящи се в следващата възраст. 

В предучилищната възраст се обогатяват представите за хората, тех-
ните взаимоотношения, децата се учат да разпознават емоциите по мимики, 
жестове и интонация, насърчава се проявата на емоционална отзивчивост – 
съжаление, успокоение, формира се културата на комуникации и поведение, 
задълбочават се представите на семейството и връзките в него, развива се 
самочувствието и други.

Развитието на човека е жизнена предпоставка и динамична система, 
образуваща се от взаимодействието на съзряването и научаването, от амал-
гамата на физически, психически и социални процеси. (Борисова, В. Възрас-
това динамика и диагностика на психичното развитие., 2000, с. 78).

Промените в развитието са резултат от съвкупното влияние на биоло-
гически, психологически, социални, исторически и еволюционни фактори. То 
се определя пряко от жизнените връзки, жизнените ценности, личностните 
особености и възпитателните ориентации на родителите, и косвено, от роля-
та на семейството на „посредник“ във взаимоотношението „дете-общество“.

Едно от най-важните условия за правилното физическо развитие на де-
тето през ранно детство е положителното емоционално състояние.

Веселото настроение, радостните емоционални реакции са предпостав-
ка за стимулиране на цялата психическа активност при усвояване на нови 
знания, при формиране на умения и навици, при осъществяване на контакти 
с възрастни и деца. Детето възприема, наблюдава, научава нови неща, когато 
това е свързано с радостни преживявания, а се дистанцира или реагира отри-
цателно, противопоставя се на гневни реакции при забрана. Радостта се изра-
зява чрез чувство на увереност, сигурност, значимост. Увереността на детето, 
че е обичано поражда радост от общуването. Детето трудно овладява емоци-
ите си. Това показва, че чувствата са нетрайни, тяхната сила се променя.

За развитието на чувствата при 5–7 годишните деца възрастният може 
да съдейства за преодоляване на негативни емоции и стимулиране на радост-
ни преживявания. Децата показват подчертана активност в играта. Познава-
телните чувства на удовлетворение и неудовлетворение се свързват с умения 
да разпознават букви от азбуката, или да обсъждат филми. Детето настой-
чиво обяснява и повтаря. Нравствените чувства започват да го ръководят в 

Социално-личностно развитие на детето от предучилищна възраст
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сприятеляването и избора на партньор в играта, в осмислянето на съвместна 
дейност с общи цели и реализиране на собствен замисъл. С развиването на 
нравствените чувства се разширяват възможностите за сътрудничество.

С образователната стратегия може да се въздейства на чувствата и во-
левото усилие в някои насоки:

– детето да преодолява ситуативността в поведението си при общуване 
с другите;

– да изпитва удовлетвореност при поява на физическа и духовна актив-
ност;

– да съпреживява достигнати резултати и да оценява художествени 
произведения, показвайки самочувствие и подкрепа.

Социалното развитие на детето от предучилищна възраст е пряко отра-
жение на процеса социализация. Чрез играта детето най-сполучливо показва 
своето присъствие в социалната среда и възможност да отговори на своите 
потребности. Водещият мотив за включване на детето в сюжетно-ролевата 
игра е да преживее действията на възрастния. Това потвърждава значимостта 
на играта и ролята на съдържанието и за социалното развитие:

– конструиращ момент в играта на каквато и да е роля от детето;
– същността на играта е в пресъздаването на социалните отношения 

между хората;
– смисълът на играта се променя в различните възрастови групи;
– зад всяка роля се скриват правила на действие или обществено пове-

дение;
В предучилищния период, 5–6 години, социалните отношения между 

хората и обществения смисъл на дейност се съотнасят с реалните отношения 
между хора.

Стадиите в развитието на мисленето на детето са показани от Ж. Пиа-
же, който изхожда от своето разбиране на законите на умственото развитие 
на детето. За да се направи разлика между фазата (стадия) на психическото 
развитие на детето и периода на детството, трябва да се отбележат характер-
ните ѝ особености. Т.е. фазата (стадият) е качествено изменение в психиката 
на детето, което настъпва закономерно и в определена последователност в 
процеса на развитието. Всички фази са свързани приемствено помежду си. 
Всички деца извършват един и същ път на развитие.

Важно значение играе и психичното развитие на детето в предучилищна 
възраст. Психичното развитие на детето се изразява в следните съществени 
моменти: (Люблинска, А. Детска психология. Наука и изкуство. С., 1978, с.133).

1. Преустройва се познавателната дейност на подрастващия човек: 
формира се единна, цялостна система от осмислени знания за околния свят и 
се усъвършенстват самите познавателни процеси.

2. В процеса на развитие взаимодействат всички фактори в тяхната 
съвкупност: биологически, социални, вродени и наследени, а така също и 
придобитите в процеса на развитието на индивида.

Надя Н. Николова
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3. Роля в процеса на общуването играе активността на самото дете.

Развитие на сетивността
Осмислянето на дразнения, които постъпват от външния свят посред-

ством сетивните органи, се осигурява от възбуждането не само на ретината 
на окото или на кортиевия орган на окото, но и на онези зони на кората, които 
са свързани с процесите на умствената дейност на човека. Изследванията 
на А. А. Люблинска, З. М. Богуславска и други показват, че след петата година 
децата се стремят да обособят отделните тонове. Точността при различаване 
на оттенъците се увеличава два пъти към шестата година. В педагогическата 
система на М. Монтесори е осъществена идеята за развиване на чувствител-
ността у децата на предучилищна възраст посредством система от трениро-
въчни упражнения. 

За сензорното развитие на децата от предучилищна възраст най-ефек-
тивна е онази дейност, в която децата могат да различават качествата на пред-
метите, да ги обозначават с думи и да затвърдяват тяхното знание с практичес-
ки действия. Към тази дейност се отнася преди всичко наблюдението и трудът 
сред природата, рисуването и лепенето, слушането и движенията под музика-
лен акомпанимент, грижата за растенията и разнообразни дидактически игри.

Развитие на възприятието
То е отражение на човека на даден предмет или явление като цяло при 

неговото непосредствено въздействие върху сетивните органи. Възприятието 
е съвкупност от усещания. При изучаване на възприятието на деца в преду-
чилищна възраст е установено, че цветът на предмета представлява опозна-
вателен признак за детето. Съществена роля при предпочитането от детето 
на един или друг признак на предмета играе думата. Пет-шестгодишните деца 
могат да обособят формата по сходство и с определен предмет. Те сравняват 
кръга с колело, кубчето със сапун. Огромно значение за продуктивността при 
възприемането на предмета от детето има действието, което детето използва 
при възприятието. 

В. Щерн, А. Бине са установили, че съществуват три равнища на въз-
приемане на картинка от детето. Първи стадий на изброяването е характерен 
за деца от две до пет години, вторият-стадий на описването продължава от 
шест до девет, десет години, третият-стадий на тълкуването е характерен за 
деца след девет, десет години. А. Люблинска смята, че описанието на картин-
ката зависи преди всичко от нейното съдържание, което е познато или слабо 
познато на детето, от структурата на картинката. Обикновено най-силен ком-
понент на картинката за детето е човекът, изобразен в действие. Изучаване-
то на възприемането на картинката от детето показва еволюцията на една от 
главните форми на умствената дейност на децата –наблюдението, позволява 
по-добре да се разкрие теоретическата основа на един от най-важните дидак-
тически принципи–нагледността. 

Социално-личностно развитие на детето от предучилищна възраст
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За децата от пет-шестгодишна възраст съществена роля играе съчета-

ването на осезателно и зрително възприемане на предмета. 

Развитие на вниманието
Основните изменения, които се извършват в развитието на внимание-

то на децата от предучилищна възраст, са:
– разширяване на обема на вниманието;
– увеличаване на устойчивостта на вниманието;
– формиране на преднамерено внимание.
Разширяването на обема на вниманието в предучилищна възраст оз-

начава, че 5–6 годишно дете може да възприема не само един предмет или 
една картинка, но може и да разглежда последователно два дори три обекта и 
да възприеме всеки един от тях. Децата на 5-6 г. се учат преднамерено да на-
сочват вниманието си към онези обекти, които изискват съсредоточаване от 
страна на детето. И тъй като вниманието не представлява някаква специална 
форма на психическата дейност, но в една или друга степен е включено във 
всеки психически процес, естествено е, че то се усъвършенства в различните 
видове психическа дейност на децата, разумно организирана от възрастните.

Развитие на паметта
З. М. Богусловска е изучила въпроса за съотношението между въз-

приемането и изпробването на геометрична и предметна форма от децата 
в предучилищна възраст. Тя стига до следния извод, че рисунките на децата 
се подобряват, ако у тях се формират не единични, а обобщени представи за 
предметите и техните форми както и че основната причина за рязкото разми-
наване между съществуващите у децата представи за обектите и техните изо-
бражения е липсата на зрително-двигателни връзки. При 5–6 годишните деца 
речта – разказ по дадена картинка придобива формата на разгърнато повест-
вование- детето осмисля цялата получила се картинка и за възникване на нов 
тип въображение – опериране с образите, изразени с думи. Особена роля при 
съхраняването и пресъздаването на образа играе специално подбраната дума.

Огромна роля в развитието на детето от предучилищна възраст про-
дължава да играе паметта за движенията, или моторната памет. Въз основа на 
нея се формират навиците.

5-6 годишните деца могат да фантазират и без действие. Те могат да със-
тавят разказ по серия картинки. Проявяват логическо запаметяване. Коле-
банията между реалното и измисленото също са характерни за тази възраст. 
Съществено значение за запаметяването и възпроизвеждането имат онези 
начини на запаметяване и онези условия, които се оказват най-ефектни. Към 
края на предучилищния период детето усвоява началните форми на управле-
нието на своята памет. 

Характеристика на мисленето.
Мисленето както усещането и възприятието, е психически процес. 

Надя Н. Николова
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При децата от предучилищна възраст осмислянето на задачата и начи-

ните за нейното решаване се извършват в самия процес на действието. Речта 
им служи като опора на изпълняваното действие. В предучилищна възраст 
продължава да се развива действената форма на мисленето. Тя се усъвършен-
ства като преминава на по-високо равнище, като при децата от горна преду-
чилищна възраст действеното решение на задачата се предхожда от мислено-
то ѝ решение, дарено от словесна форма. Конкретната образност на детското 
мислене се проявява ясно в процеса на развитие на словесните форми на ми-
сленето и преди всичко в процеса на овладяване на понятия. Натрупването 
на речников запас, усвояването на прости, а след това и сложни граматически 
структури, умението да слуша от другите е необходимо условие за развитие 
на логическите форми на мислене у детето от предучилищна възраст.

Развитие на речта
Развитието на речта се изразява преди всичко в това, че детето се усъвър-

шенства в разбирането на речта. Петгодишните деца разбират простия сюжет на 
приказката или късият разказ. Интересът към думата предизвиква у 5–6 годиш-
ното дете внимание към стиховете, образните изрази и поетичните сравнения.

Развитие на чувствата
През предучилищна възраст се извършват забележими изменения как-

то в съдържание на чувствата, така и във формата на тяхното протичане. Въз-
никналите преди това чувства се задълбочават и стават по-устойчиви и ясно 
изразени. Чувствата на симпатия, нежност, съчувствие към близките хора 
също укрепват. Развиват се и интелектуалните чувства. Възниква интерес 
към новите жизнени условия – животът от групата в детската градина и др. 
Осъзнават потребността от общуване с връстниците, потребността от съв-
местни игри. През този период възникват наченки на приятелски отношения. 
Формират се и нравствени чувства. При възпитанието на нравствени чув-
ства трябва да има органична връзка между знанията оценъчните отношения 
и практическите действия, върху основата на които се създават нравствени 
привички – уважително отношение към хората. У 5–6 годишното дете се фор-
мират чувства на гордост, неувереност в себе си, самоувереност, чувство за 
превъзходство. Поява на чувства за самостоятелност. Формират се и естети-
чески чувства. Чувствата на детето стават все по-дълбоки.

Развитие на волята
За да изпълни каквото и да е било поръчение на възрастните, детето 

трябва да задържа желанията си и да прекрати интересуващата в дадения 
момент работа. Това е тренировка за развиващата се воля на детето. Много 
често децата от предучилищната възраст се захващат с нещо, без да преценят 
своите възможности. В това се проявява импулсивността, липсата на доста-
тъчно развит мисловен анализ, на критична оценка за предстоящо действие.

Социално-личностно развитие на детето от предучилищна възраст
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При 5–6 годишните деца значителна роля продължава да играе подра-

жанието при изпълнението на волеви действия. При децата от тази възраст 
се проявява етап на предварително ориентиране в настоящо действие. Ха-
рактерно за тази възраст, е че децата рязко преустрояват мотивите за волеви 
действия. Често детето е в очакване на оценка на неговите действия отстрана 
на възрастния. Особено внимание сред особеностите на волевите действия 
на детето от предучилищна възраст заслужават инатът, капризите и негати-
визмът. Инатът е проява на неразумна воля. Негативизмът е крайна степен на 
инат. Той се изразява в общ протест на детето, което отхвърля всяко искане 
на родителите. 

В предучилищна възраст се извършват още по-значителни промени 
във формиране на личността на детето. През тази възраст се изменя режимът 
на живот на децата. Животът на децата се регламентира от много правила, 
които децата знаят и които са длъжни да изпълняват. Променя се и съдържа-
нието на живот – провеждат се занятия, децата имат възможност за съвмест-
ни игри, за общуване между тях. Трябва да се учи детето на самостоятелност, 
да се поощрява инициативата на детето. За да формира самостоятелност в по-
ведението си, то трябва да се научи във всеки конкретен случай да обособява 
най-важното, същественото и да се ориентира кое е главното. 

В предучилищния период се формира най-важното качество на подбу-
дите, на което се подчиняват действията на зрелия възпитан човек – съпод-
чиняването на мотивите. У него все още липсва обикновеното съподчинява-
не на всички мотиви. Затова 5–6 годишното дете често попада в конфликтни 
ситуации и се подчинява най-често на онази подбуда, която емоционално е 
най-силна. Отличителна особеност на формирането на личността в преду-
чилищна възраст е изменението на мотивите, от които се ръководи детето. В 
подбудите на децата се появява определена последователност. 
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ABSTRACT: This article describes the views of B. Shanov on discipline. It pres-
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Изследването е финансирано по проект № РД–08-138/ 08.02.2016 г. От 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Откакто съществува училището като институция, винаги е имало про-
блеми с дисциплината – във всяка епоха, във всеки период, във всяко време. 
Съобразно особеностите на обществено-икономическото и политическото 
устройство, различните общества търсят подходящи начини за справяне с 
тези проблеми. 

Същността на дисциплината се изразява в спазване на определени пра-
вила и норми в обществото, в училище, в семейството и т.н., които могат да са 
както външно зададени за личността, така и вътрешно детерминирани. Сми-
сълът на понятието „дисциплина“ е съответствието между външните и въ-
трешните императиви и собственото поведение. Дисциплината се свързва с 
волята да се изпълняват разумни изисквания, намиращи своите основания в 
здравата човешка логика. Реализацията на дисциплината изисква не толкова 
анализ на целесъобразността на изискванията, колкото тяхното единство със 
собствения светоглед. Интересите на социалната група, към която личността 
принадлежи, интересите на самата личност, значимостта на преследваните 
цели са аргументите за реализиране на дисциплината.

И винаги, когато се заговори за дисциплина, се мисли и за наказания, 
и много малко за награди, а наградите и наказанията не само взаимно се из-
ключват, но и взаимно се допълват. Чрез тях възпитателите се стремят да въз-
действат върху поведението на децата. С промяната на времената се променя 
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и възпитателният идеал, а наградите и особено наказанията в една или друга 
форма остават най-сигурните възпитателни средства. Ако се върнем малко 
назад във времето и си припомним наказанията в килийните и взаимните 
училища, ще видим, че затварянето, седенето на колене върху царевични или 
бобени зърна, гладуването, боят с пръчка по ръцете и фалагата са неизменни-
те помощници на учителя, чрез които той си помага срещу непослушанието, 
невъзпитаността, леността, нечистоплътността, незнанието. И преди и днес 
телесното наказание се използва, както в семейството, така и в училището, от 
там пише Б. Шанов произлиза и поговорката: „Пръчката е излязла от рая и 
пак вкарва в рая“. Поради тези причини и до днес учителят е наричан „мъчи-
тел“, а училището „мъчилище“ [Шанов 1942/1943: 99].

В своята статия „Необходимост от съзнателна дисциплина и средства 
за нейното провеждане“ Ботю Шанов си задава въпроса: „Какво собствено 
разбираме под дисциплина изобщо (…)“? Основавайки се на латинския про-
изход на думата дисциплина от глагола discere, който означава уча, заучавам 
и от латинската дума disciplina извежда две основни значения на понятието: 
„1. обучение, упътване, наставление, учение – а) познание, знание, б) учебна 
метода, система, в) учебен предмет, наука, г) учебно заведение, училище; 2. 
възпитание, ръководене или отглеждане – а) начин на живеене, навици, прин-
ципи, б) ред, нагласа, упражнение – държавно устройство“. Допълва още, че 
на монашески средновековен език „дисциплина или disciplina flagella означава 
биене с камшик или самия камшик“, а на военен език думата се свързва с во-
енното изкуство и възпитаването на „годни за бой хора, а дисциплинирани 
войски означава добре подготвени, военно възпитани или свикнали на ред 
войници“. Приема за „меродавно“ второто значение на думата дисциплина – 
възпитание, ръководене или отглеждане. Констатира, че традиционно дисци-
плината се свързва с „ред, стегнатост, порядъчност, хармония и подчиняване 
или спазване на известни разпоредби, закони, правилници, установени тра-
диции, които осигуряват постигането на определени цели и задачи“. Този ред 
според него трябва да се детермира от законите на „положителните науки, на 
гносеологията и логиката, като основа на всяко правилно мислене“, на общата 
наука за възпитанието, на психологията, етиката, биологията, социологията 
и „всички принципи на програсивната наука“. Той не трябва да противоречи 
на принципите на правото и свободата [Шанов 1946: 148–149]. „Съзнателна 
дисциплина се демонстрира там, където учениците поддържат реда в учи-
лището и вън от него, както и в класа, като изпълняват съзнателно всички 
разпоредби на училищния правилник и съдействат на училищната власт, за 
да се постигнат общите и специални образователни и възпитателни задачи 
на училището, без да се чувстват ограничени в свободата си“ – пише Шанов 
[Шанов 1946:154]. В това последно твърдение са смесени две противоречиви 
концепции – от една страна редът е сварзан с изпълняване на училищните раз-
поредби и съдействие на училищните власти (типични изисквания за периода 
но социализма), а от друга учениците не трябва да се чувстват ограничени в 
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своята свобода. Шанов е отлично запознат с теорията за свободно възпитание, 
а и не само с нея, той прествавя в сп. Свободно възпитание модерните за не-
говото време реформени направления в педагогическата наука. Симпатизира 
на идеята за свободно възпитание, и в по-горното твърдение се опитва да съ-
четае възгледите си за свобода в образованието с възгледите за дисциплината 
на новата (социалистическа) власт. Поставя дисциплината в отношение към 
свободата. Задава си въпросите: „Не се ли ограничава свободата чрез изис-
кванията на налаганата, натрапваната, пък и чрез съзнателната дисциплина?, 
Дисциплината не е ли принуда и не унищожава ли свободата, към която се 
стреми всеки човек?“. Търси отговор на тези въпроси в тезата на С.И. Гесен, че 
дисциплината „се отправя към личната воля и към разума на подвластните. Тя 
иска действия, непредвидени в тяхното дребно еднообразие, като оставя мяс-
то за личната инициатива на подвластните. Тя се задоволява само да посочи 
предназначената за изпълнение задача, а пък избора на средствата и пътищата 
предоставя на самостоятелното обсъждане на оня, който ще се дисциплинира. 
Затова тя предполага отговорността на изпълнителите, а това значи, че дисци-
плината, въпреки своето подчинено положение, подвластният все пак остава 
равен на носителя на власт (…)“, остава свободен. Шанов стига до извода, че 
ограничителнияt и принудителен характер на дисциплината изчезва, когато тя 
се „съзнава като естествена необходимост за постигане на цели и задачи, към 
които доброволно се стремим, и когато властникът и подвластният са равноп-
равни и първият не експлоатира втория“. Принудителният характер на дис-
циплината изчезва и в случаите при които резултатите от постигнатите зада-
чи са в полза на изпълнителя [Шанов 1946:151]. Имайки предвид, че статията 
„Необходимост от съзнателна дисциплина и средства за нейното провеждане“ 
е писана през 1946 година, в ранните година на периода на социализма, това 
противоречие е закономерно и логично.

Ботю Шанов разграничава три вида дисциплина:
• естествена, спонтанна, непринудена – може да се постигне, без да се 

употребяват дисциплинарни средства, произлиза от самата организация на 
работата и „особено от самата постановка на заетите в нея лица“, т.е. „не е не-
обходимо да се употребяват някакви особени грижи, защото тя съществува. 
(…) дисциплината не е вече средство, а по скоро се явява като подходящ фон, 
здрава атмосфера или най благоприятна среда, в която най-бързо се постигат 
поставени цели и задачи на всяка работа и следователно на всяко възпитание, 
образование и обучение“; такава дисциплина обикновено не се съзнава от ли-
цата, тъй като те са изцяло погълнати от своята работа, изпитват удоволствие 
от нея и „наслада от постепенното и сигурно постигане на определени цели“; 
прояви на спонтанна дисциплина се откриват в училища и класове при учи-
тели, които организират работата на учениците, без да използват дисципли-
нарни мерки [Шанов 1946:149–154];

• съзнателна – Ботю Шанов уточнява, че самата дисциплина по своята 
същност не може да бъде съзнателна или несъзнателна, това се отнася по-ско-

Ботю Шанов за дисциплината
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ро до хората („лицата“), които трябва да я постигнат, осъществят и използват; 
когато хората я осъзнаят, според него, „те я осъществяват, без да чакат прила-
гането на някакви дисциплинарни средства, или ако в някои случаи им бъдат 
наложени такива, те ги приемат като естествени, необходими и наложител-
ни“; в този контекст дисциплината следва да се разбира като „съзнавана или 
съзната“; тя се свързва с това, че лицето, групата или обществото съзнават 
необходимостта от спазване на определен ред при всяка работа, цел или зада-
ча [Шанов 1946:149–150];

• налагана или наложена  – при тази дисциплина редът обикнавено 
се предписва от закони, правилници, наредби или „когато няма такива, от 
традицията“; в училищните правилници, в повечето случаи, има глава „дис-
циплина“, в която се описват правата и задълженията на учениците, както и 
наказанията и поощренията, „във всеки закон, наредба или устав винаги има 
нарочни разпоредби, които чрез особени санкции осигуряват осъществява-
нето на онзи ред, оная дисциплина, които са необходими за постигането на 
поставените в закона, устава или разпоредбата задачи“ [Шанов 1946:150].

От описанията на трите вида дисциплина прави впечатление плавното 
преливане от един вид дисциплина в друг, като при всеки следващ вид дисци-
плинарните изисквания стават повече.

Посочените видове дисциплина са ранжирани от Шанов по следния 
начин – най-резултатна и най-желана е естествената, спонтанната дисципли-
на; след нея по резултатност се нарежда съзнаваната или „както по-често се 
нарича съзнателната дисциплина“; последна като резултатност е налаганата 
дисциплина или принудата.

Батю Шанов търси отговор и на въпросите, свързани с външните прояви 
на спонтанната и съзнателната дисциплина и се стреми да открие признаците, 
които показват наличието или липсата на дисциплина в дадена образователна 
институция. Посочва някои от следните външни прояви на дисциплината:

• прояви на дисциплината при публични манифестации и търже-
ства – чисти, спретнати ученици, добре строени, маршируващи в крак, със 
сериозно държане, липса на разговори и излишен шум; преминават в пра-
вилни редици и отговарят отсечено на отправения поздрав; когато спират 
в строй на площада, учениците запазват редиците, говорат тихо, изслушват 
произнесените речи; такова поведение е „признак на дисциплинираност“ – 
пише Шанов [Шанов 1946:150];

• прояви на дисциплината в училището като цяло – чиста и измазана 
постройка, измити прозорци, „по някои от които се виждат чисти пердета 
или бриз бизи“ (завеса, която покрива долната част на прозореца), стъргалка 
за обувки пред входната врата, изметени коридори, украсени стени с карти-
ни, портрети, надписи, делови шум, дежурните учители застават на определе-
ни места и дават напътствия на учениците;

• прояви на дисциплината в отделните класове и отделения – дис-
циплината в класа се характеризира с тишина, „нарушавана само от делови 
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шум и говора на учителя и учениците“. В повечето училища при влизане на 
учителя в клас дежурният ученик командва: „Клас, стани!“. Това предполага 
учениците да станат прави и да застанат мирно по местата си. Както отбеляз-
ва Б. Шанов „външността е спазена“. Но какво се случва в действителност – 
още преди да седнат учениците започват разговори, „подават си учебници, 
тетрадки, писъмца, пък може някъде в класа да започнат и младежки свади“; 
тишината се въдворява, когато „учителят извади тефтерчето и проведе поглед 
по имената на учениците“, когато съобщи името на ученика „се чува обща 
облекчителна въздишка“. Често и някои учители са атестирани от инспекто-
рите като такива с „лоша дисциплина“. За да въдворят необходимия ред тези 
учители удрят с юмрук по масата, викат „мирно, тишина!“, пишат забележки 
в дневника, гонят ученик от час, а „понякога и сами те бягат от клас и търсят 
помощта на класния наставник или директора“. Ето какво си спомня Б. Ша-
нов: „Гласът на един стар учител се чуваше през три стаи; той подвикваше 
периодически: “Мирни там! Тишина!“ И той горкият толкова бе свикнал с 
тия възгласи, че един път, когато пред изпитната комисия бе застанал послед-
ният зрелостник и в стаята се чуваше само гласът на ученика и на изпитва-
щия учител, старият учител извърна глава към празните чинове и пак извика: 
“Мирни там! Тишина!“. Една млада учителка бе свикнала да издига гласа си 
над общия шум в класа с умолителния възглас „Моля, тишина!“, поради което 
момичетата бяха я кръстили „Моля, тишина!“. За някои учители паразитни-
те шумове през времето на преподаване са станали тъй обичайни, че те не 
могат да преподават без тях, тишината ги плаши и ги изважда от настрое-
ние“. „Лошата дисциплина“ в някои класове и при някои учители се свързва 
с подсказванията и приписванията. На всички са известни голямото разно-
образии от начини за измамване и изнудване, от „трикове и хитрувания, за 
да се спаси загазилият другар, когато му се „решава съдбата“. (…) И младите 
винаги надвиват и ужасно много се радват, когато надхитрят най-строгите в 
това отношение учители и ги сложат в джеба на куртката си както се беше из-
разил един такъв шмекер, когато ме подвел сам аз да му поднеса листчето, от 
което преписал превода на зададената тема. А на един строг германист в една 
тукашна девическа гимназия ученичка, забила с топлийка на гърба на палто-
то му спрегнатия неправилен глагол и той, обикаляйки из класа, неволно го 
поднасял на ученичките, за да препишат или сверят работата си“. Всичко тава, 
както констатира Шанов, е липса на съзнателна дисциплина или у отделния 
ученик или при цели класове и училища [Шанов 1946:153–154];

Той посочва някои „възпитателни въздействия“, които оказват влияние 
на дисциплината.

• Надзорът – неговата същност е в „наблюдаване и бдение върху раз-
витието и растенето на детето“; важен е за първите години от отглеждането 
и възпитаването му в детските ясли, детските градини, първоначалните учи-
лища (Шанов не изключва и другите видове и степени училища, но при посо-
чените надзорът е най-ефективен), защото чрез него най-добре се опознават 
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физическите и „душевните“ особености и потребности на подрастващия; той 
дава възможност да се провери „правилността на образователната и учебно-
възпитателната работа“ и ако е необходимо да се корегира. „Ценен в педаго-
гическо отношение – пише Шанов – е онзи надзор, който не е тираничен, а ос-
тавя голям простор за свободна проява на детската и юношеската същност и 
който е незабелязан, но не е изроден в шпионаж“. И тук проличава стремежа 
на Шанов да съчетае традиционните концепции, в случая хербартиянската, с 
тези от новото време – реформаторските, които в някои отношения са диаме-
трално противоположни, например, надзор и свобода;

• Добиването на навици – Б. Шанов е на мнение, че във всички обра-
зователни степени могат и трябва да се „образуват полезни навици“; когато 
децата са малки навиците се формират повече несъзнателно, затова е необхо-
димо да се употреби по-голяма доза принуда, докато в по-горните възрасти 
навиците се формират, чрез съзнателни упражнения. „Добрият резултат от 
съзнателната дисциплина се излива главно в придобиване на ценни и трайни 
навици, които могат да станат здрава основа на положителния характер и на 
твърдата воля“.

• Заповедите, напомнянията и заплашванията – според Шанов чрез 
тях „волята на възпитателя влиза в непосредствен контакт с детската волева 
душевност“; те служат за проверка на послушанието, упоритостта и устойчи-
востта на волята, но тъй като са средстава на „натрапваната дисциплина“ те 
трябва да се използват „икономично и консеквентно (обективно погледнато, 
последователно – б.м.)“.

• Поощрението, насърчаването – действа най-ефективно, когато на 
детето се дава възможност чрез собствени сили да достигне до ценни пости-
жения, които получават висока оценка от възпитателя; за Шанов поощрение-
то е „мощно лечебно-педагогическо средство“, което може да се използва не 
само при деца „страдащи от чувство за малоценност, но и при всички нор-
мално развиващи се деца; както и всички останали средства така и поощре-
нието следва да се използва разумно и умерено – всяко дете в хода на своето 
развитие минава през периоди, „в които неговата душевност отслабва и то 
лесно изпада в отчаяние, видима недисциплинираност или крайно робско 
послушание“, в такива моменти е необходимо поощрението, като възпитате-
лят трябва да внимава да не внуши на детето сили и способности, с които то 
не разполага.

• Сътрудничеството – разбира се „постигане на поставените цели и 
задачи, извършване работа при употреба на съвместни усилия и често при 
разпределяне на работата“; най-ярко сътрудничеството е изразено при гру-
повата работа в училище, когато се изпълнява по-мащабна задача, за решава-
нето на която е необходимо участието на няколко групи ученици или няколко 
деца от една група; Шанов констатира, че по негово време сътрудничеството 
е най-разпространено в детските градини и детските дневни домове, но по-
степенно преминава и в общообразователните и професионалните училища, 
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като в последните е с много добра перспектива, тъй като трудовата дисци-
плина „при добра организация на производството изниква като естествено 
необходима, спонтанна дисциплина“.

• Съревнованието  – Шанов го определя като „мощно възпитателно 
средство (…) и средство за възпитаване на съзнателна дисциплина“, с което 
много трябва да се внимава, тъй като това е „средство с двойно острие“, ако 
не е организирано правилно; смята че то не трябва да се „изражда“ в спортно 
състезание.

• Оценките – става въпрос за оценките на „успеха, поведението, при-
лежанието, вънкашността на писмените работи и сръчността“; според Ботю 
Шанов те са загубили своето положително възпитателно значение и с „нищо 
не могат да допринесат за създаване на съзнателна дисциплина“; той е на мне-
ние, че цялата изпитна система и оценките имат нужда от преосмисляне и 
преоценка.

• Примерът – винаги има „грамадна роля“ в процеса на възпитание; 
съществува голяма палитра от примери, които ако бъдат „правилно изтъкна-
ти и педагогически демонстрирани“ могат да съдействат за формирането на 
съзнателна дисциплина.

• Играта  – тя е силно възпитателно и дисциплиниращо средство не 
само за децата от детската градина, но и за децата от училищна възраст; ако се 
използва рационално тя може да „култивира“ спонтанна и съзнателна дисци-
плина и да създаде „цялостно развити човешки същества“.

• Работата – Шанов споделя, че умствената и физическата работа все 
още не са намерили своето истинско приложение в образованието; той е на 
мнение, че работа, която е съобразена с физическите сили на детето, неговата 
възраст и способности осигурява естествена и съзнателна дисциплина (тук 
също проличава влиянието на реформаторските идеи); смята че много от съ-
временните нему училища могат да използват умствената работа, „духовната 
работа“, а професионалните – физическата, стига да имат добре обзаведени 
фабрики, работилници и ателиета, като средство за спонтанна и съзнателна 
дисциплина.

• Обучението –според Шанов обучението „отдавна вече и справедливо 
е наречено възпитателно, защото при него съзнателната дисциплина се при-
добива чрез изучаването и усвояването на дисциплини  – на науки и изку-
ство“; смята, че старата „догматична дидактика и шаблонна методика“ трябва 
да се падагогизират така, че обучението да „осъществи истинска дисципли-
на – спонтанна и съзнателна“ [Шанов 1946:155];

• Наградите и наказанията – Шанов пише, че цялата ни образовател-
на практика е изградена върху наказанията и наградите. Изказва съмнения за 
ефективността на наказанията за създаване на съзнателна дисциплина, тъй 
като според него те се прилагат „доста шаблонно“, а и много често вместо 
„изправителна мярка“ те се преживяват от учениците като „възмездие“. Оп-
ределя телесните наказания като „особено вредни“, които действат „угнети-
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телно, унищожават човешкото достойнство и правят човека роб (по Шимби-
рьов)“. Въпреки че законодателят е забранил използването им Шанов пише, 
че те „все още не са изчезнали от черната борса и в някои училища намират 
широка консумация (…)“. Наградите са рядко използвано възпитателно сред-
ство за повдигане самочувствието на учениците и поощряване към по-висо-
ки постижения. Стига до извода, че наградите и наказанията се употребяват 
„много безсистемно и при една неправилно индивидуализирана дозировка“ 
[Шанов 1946:157–158].

Осъзнавайки противоречивата природа на наградите и наказанията Б. 
Шанов си задава въпроса за тяхната същност. Според него тя се определя от 
тяхното предназначение, от задачите, които се възлагат в процеса на възпи-
тание. Награждаваме или наказваме, за да отклоним детето от прояви на не-
желателно поведение, и да го „отправим към доброто“ [Шанов 1941: 241.]. От 
друга страна, същността на наградите и наказанията се определя от начина, 
по който те се преживяват, както от децата, така и от възпитателя, защото 
„едно отделно въздействие може да се употребява от възпитателя като награ-
да, а да се преживява от питомеца като наказание и обратно наказанието да 
се преживява като награда“ – твърди Б. Шанов [Шанов 1941: 241]. Често едно 
и също средство се употребява и като награда и като наказание – например 
удряме, пляскаме, щипем и др. за да накажем детото, но има случаи, в които 
чрез същите тези средства изразяваме удовлетворение или просто показва-
ме обичта си. Същността на наградите и наказанията, според Б. Шанов, се 
определя още и от осъзнаването на тяхната необходимост – от наличието на 
чувство за вина, след което се очаква наказание, или от чувство за постиже-
ние, след което се очаква награда. А наличието на тези две противоположни 
чувства се детерминира от „една особена категория душевни преживява-
ния – преценяване, оценяване на собствените и на чуждите постъпки“ [Ша-
нов 1941: 241.].

Въпросът за наказанията теоретично е изследван повече, не само за-
щото те се употребяват по-често, но и защото те се разглеждат и от правото, 
където на наказанията е отделена цяла наука – наказателно право. Но колкото 
и да са различни позициите от които педагогиката и правото разглеждат на-
казанията философската и психологическата основа на двете позиции е една 
и съща  – наказанието има своя произход в личното отмъщение, по-късно 
се използва за налагане на обществената воля върху онези, които не спазват 
реда, законите, правилниците, а още по-късно във времето наказанията се 
използват като възпитателно средство – пише Б. Шанов [Шанов 1941: 242].

Б. Шанов различава няколко вида наказания:
• естествени – това са непосредствените последствия от лошо поведе-

ние, при тях липсва активното участие на възпитателя, поради тази причина 
те не се възприемат от децата като истински наказания;

• негативни – засягат чувството за чест, ефикасни са когато възгледите 
за чест на възпитателя и детето са еднакви. 
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Наказанията се преживяват много индивидуално и субективно както 

от този, който трябва да изтърпи наказанието, така и от този, който го налага. 
„Решаващо значение имат особените отношения, които съществуват или се 
създават между провинения и наказващия“ – смята Б. Шанов [Шанов 1940: 
105]. Наказанията, които налага учителяt се детеминират както от неговите 
индивидуални особености, така и от емоционалното му отношение към на-
рушителите на установения ред. В търсене на отговор на въпроса: „От какво 
се обуславят и как възникват отношенията на учителя към учениците, които 
определят съответните награди и наказания?“ Б. Шанов достига до извода, 
че те: 1) се детерминират от „телесната и душевна конструкция на учителя“ 
(темперамент, характер, педагогическа култура, професионални качества) 
[Шанов 1940: 106]. На тази основа определя четири типа учители:

• учител със здрав дух и здраво тяло – той е сериозен в отношенията 
си с учениците, респектира ги със своята „здрава човешка същина“, умее да 
ги увлича и води, не е дребнав, временните строги отношения не се възпри-
емат от учениците като наказания, тъй като този тип учител не се разправя, 
не пише забележки, а в редки случаи, ако е принуден да наложи наказание, 
то винаги се смята от учениците за справедливо и се понася с благодарност;

• учител със здраво тяло, но с неустановен и колеблив дух  – често 
променя отношението си към учениците  – понякога е добър, отстъпчив и 
снизходителен, а друг път е взискателен и строг, наказанията наложени от 
него се понасят леко от учениците, но те не оказват трайни възпитателни въз-
действия, тъй като са временни, а учениците свикват с тях, защото знаят, че 
въпреки всичко учителят не е злопаметен и обича децата; 

• учител със слаба, нежна конструкция на тялото и възвишен дух – 
предизвиква у учениците едновременно умиление, поради слабото си тело-
сложение, и възхищение заради силния си дух, той е с добро сърце, но някои 
постъпки на учениците го подлагат на голямо изпитание, в резултат на което 
или е много отстъпчив и нехаен към детските постъпки, или се затваря в себе 
си, изживявайки детските прегрешения като причинени от него, или от чуж-
до педагогическо несъвършенство, или дори като негови лични недостатъци, 
затова той не наказва учениците;

• учител с неустойчиво телесно и душевно устройство – той е сприхав, 
болезнено честолюбив, с потиснато чувство за малоценност, използва жесто-
ки наказания за дребни провинения, защото си мисли, че учениците са лоши, 
аморални и нарочно го дразнят и предизвикват, а учениците възприемат на-
казанията като несправедливи и безрезултатни [Шанов 1940: 106–107].

2) Наградите и наказанията, които учителят използва в училище, на-
подобяват в голяма степен наградите и наказанията, които той употребява в 
семейството към децата, на които е родител, брат и т.н.

3) Отношението на учителя към учениците се определя и от това как-
ви отношения е имал самият той в детството си към възпитателите и какви 
награди и наказания е получавал като малък от тях в голяма степен. В този 
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контекст Б. Шанов смята, че в процеса на възпитание мнозина родители и 
учители се водят от няколко максими:

• „както моите възпитатели се отнасяха към мен, така ще се отнасям 
и аз към тях“ т.е. моите възпитатели ме наказваха, ругаеха, биеха, затова ста-
нах добър човек; за да станете и вие добри трябва да ви наказвам. Според него 
зад тези думи често се прикрива садизмът на някои възпитатели и тяхното 
лично отмъщение за получените в миналото наказания.

• „Не съм наказван, нямам право да наказвам“, т.е. учителят търпи 
всички своеволия и ексцесии на учeниците, като по този начин се самонаказва.

• „Ако като дете бях своевременно наказван от родители и учители, 
сега нямаше да бъда такъв неудачник в живота, затова при вас няма да 
допусна същата грешка“ – това правило е характерно за жестоките възпи-
татели, които по този начин задоволяват садизма си, рационализират жесто-
костта си и отмъщават за лошото си възпитание [Шанов 1940: 107–108].

„Сметките на възпитателите често са много криви“ – пише Б.Шанов – за-
щото обикновено мислят, че наказват превантивно, а причиненото страдание 
от наказанието се запазва трайно в съзнанието на детето, предизвиква страх 
и по този начин го предпазва от бъдещи нарушения на установения канон. 
Децата възприемат наказанията по съвсем различен начин – за тях чрез нака-
занието се „ликвидира престъплението, изкупува се прегрешението и се зали-
чава виновността“, но не се въздейства на поведението [Шанов 1942/1943:100]. 
Децата много по-тежко преживяват мълчанието и оттеглянето на любовта и 
подкрепата от страна на възпитателя, отколкото викането или боя.

Освен всички представени средства за формиране на съзнателна дис-
циплина Шанов посочва още няколко обективни и субективни условия:

1. добре устроено и обзаведено училище;
2. учителят да е добре подготвен специалист и педагог, който е поставен 

на „съответната обществена и служебна висота“, да е добре платен, за да се 
осигури неговият стабилитет;

3. учителят да е „желязно дисциплиниран цялостен характер с прогре-
сивно-демократични научни и политически схващания и с ясно съзнание на 
националните идеали на страната“; 

4. да се създаде престиж на изучаваните в училище „знания и сръчно-
сти“ като върховната власт в страната „подчертае“, че всичко, което се изучава 
в училище, е необходимо и без него не може да се изгради „правилен научен 
мироглед“ и не могат да се овладеят „елементарни и по-специални техники, 
необходими в живота“; (от условия 3 и 4 може да се съди, че вече е започнало 
бавното и постепенно политизиране на българското училище и учителската 
колегия от БКП);

5. родителско-учителските и ученическите сдружения да „внушат“ на 
учениците „правилно отношение към работата в училище“, т.е. ученците, 
учителите и родителите да разберат, че изучаваният учебен материал е це-
нен в своята цялост и ще изиграе своето „формално назначение“ само когато 
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е овладян в цялост, фрагментарните и „откъслечни“ знания нямат никакво 
значение, ако не са свързани в една „закръглена система“;

6. системните извънучилищни занимания трябва да бъдат „поставени 
на по-свободни начала“, така че да отговарят на заложбите, способностите и 
интересите на децата;

7. съзнателна дисципина може да се формира само тогава, когато тия 
които работят за нейното създаване, „съзнават ясно общите цели и задачи на 
новото училище, когато им е ясен смисълът на работата в отделния клас или 
отделение и най-после когато ясно знаят какво е назначението на всеки препо-
даван учебен предмет и на всеки отделен урок от него“ [Шанов 1946:160–161].

В заключение от възгледите на Б. Шанов за дисциплината могат да се 
направят следните изводи:

• приема дисциплината в контекста на възпитанието, ръководенето 
или отглеждането, като я обвързва с установяването на определен ред; свърз-
ва дисциплината със свободата на детето;

• дефинира три вида дисциплина – спонтанна, съзнателна и налагана; 
подобно на реформаторите-педагози най-високо цени спонтанната дисци-
плина, която е не средство, а резултат;

• посочва голямо разнообразие от възпитателни въздействия с цел 
формиране на спонтанна и съзнателна дисциплина – надзор, заплахи, нави-
ци, съревнования, поощрения, наказания и др.

• в българската възпитателна практика преобладават санкциониращи-
те мерки независимо от епохата и доминиращия възпитателен идеал;

• децата и възпитателите преживават много индивидуално налаганите 
награди и наказания; детските преживявания не съответстват на преживява-
нията на възрастните, затова наградите и наказанията трябва да се употребя-
ват разумно, без изпадане на възпитателя в афект;

• импулсивността, необмислеността и непоследователността при при-
лагане на наказанията и наградите прави децата „безчувствени“ към тях; теж-
ките наказания предизвикват страх, но рядко пораждат интернализация;

• ефектът от възпитателните въздействия (наказания, награди) е в ко-
релация с честотата на прилагането им и се намират в обратно пропорцио-
нална зависимост – добрите и трайни резултати от използваните награди и 
наказания правят възпитателя по-въздържан и умерено употребяващ тези 
методи и средства, а безрезултатните награди и наказания озлобяват възпи-
тателя и го принуждават да увеличава наказанията и намалява наградите;

• наказанието е спорен метод за възпитание, и неговото използване е 
въпрос на лична отговорност; наградите и наказанията са несигурни възпи-
тателни средства с често непредвидими възпитателни резултати; наградите 
и наказанията са най-устойчивите и константни възпитателни въздействия 
независимо от времето.

И в миналото и днес наказанията се прилагат много схоластично, сте-
реотипно и са по-скоро изправителни мерки, отколкото ефективни възпита-
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телни методи и средства. Такива наказания се преживават от децата като въз-
мездие и имат временно действие и ако не се прилагат крайно предпазливо, 
могат да имат обратен ефект със силно фрустриращо влияние.

Ботю Шанов пише: „Нашата младеж наследи едно лошо и криво отно-
шение към училището. За нея училището не беше място за добиване на зна-
ния, необходими за живота, а по-скоро едно неприятно заведение, през което 
трябваше по необходимост да се премине, за да се вземе диплом, без който 
не може да се намери място в живота. Книжността, формализмът, зубраче-
ството и всички други недъзи на старото училище бяха дотегнали на мнозина 
учители и ученици. И добрите учители бяха смятани за жестоки мъчители. 
И добрите, и съвестни ученици се отнасяха недобросъвестно към работата в 
училището, крадяха се бележки чрез преписване, подсказване, чрез подставя-
не силните ученици да бъдат изпитвани за сметка на слабите и пр. и пр. Учи-
телите биваха наранявани и дори убивани от ученици, ученици се самона-
раняваха и самоубиваха“ [Шанов 1946:146]. Удивително! Изглежда времето 
е спряло и нищо не се е променило през последните 70 години, въпре-
ки промените и така наречените реформи. Фактите сочат, че или няма 
реформи, или реформите са неадекватни, училището като че ли е на 
„стоп-кадър“ и през последните години не може да бъде рестартирано, 
въпреки стратегиите, реформите, законодателните промени, мерките…
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GOOGLEDRIVE И НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ  
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ

Наташа Л. Колева

GOOGLEDRIVE AND ITS USE  
FOR EDUCATIONAL PURPOSES

Natasha L. Koleva

ABSTRACT: The services of the technology corporation Google contain multiple 
tools, useful for individual and group activities. The applications are oriented 
towards network interaction between people. For educational purposes, the most 
important are the opportunities for communication and collaboration provided 
by these tools.
KEYWORDS: cloud computing, e-learning, ICT.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-138/ 08.02.2016 г. От 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Облачните услуги, или Cloud Computing, все по-масово навлизат в наше-
то ежедневие, едновременно с всички технологични устройства, с които бо-
равим – таблети, смартфони, мобилни и настолни компютри. GoogleDriveили 
Диск, е облак-базираното хранилището на Google за съхранение на потре-
бителски файлове, което предоставя достъп до тях от всяко място и всяко 
устройство с интернет връзка. Всеки файл, без значение какъв е неговият 
файлов формат – презентация, текст, чертеж или видеоклип, може да бъде 
съхранен от потребителя, в рамките на използвания от него разрешен общ 
капацитет на хранилището. Той се разпределя между Gmail, Диск и Снимки. 

Стандартно потребителите на Google имат предоставени за безплатно 
ползване 15 GBза съхранение на файловете си, докато абонатите на GAFE ня-
мат ограничения в общия обем. На потребителите на ChromebooksGoogle пре-
доставя безплатно 1 ТВ за срок от две години, като така им спестява около $240. 
Основните конкуренти на Google в облачните услуги Microsoft, предлагат също 
1 ТВ пространство в облачната си услуга OneDrive и едногодишен безплатен 
абонамент на офис пакета Office 365Personal. И двете технологични компании 



662
предоставят безплатно използване на техните офис услуги на регистрираните 
образователни институции. Хранилището на Google, както и това на Microsoft, 
дават възможност на потребителите за офлайн преглед и редакция на своите 
документи, съхранявани в онлайн хранилищата Диск и OneDrive(с ограниче-
ние за обема за OneDrive), след инсталиране на Десктоп версия на съответното 
хранилище. Това действие създава специална папка на компютъра на потре-
бителя, в която той оперира със своите файлове, които при наличие на интер-
нет връзка, се синхронизират със съответното онлайн хранилище.

От юни 2014 г. текстовите документи, електронни таблици или презен-
тации, създадени с офис пакета Microsoft Office, могат да бъдат и редактирани 
онлайн в хранилището на Google, чрез аналогичните инструменти на Google за 
този вид файлови формати. За целта се създава копие на файла във формат Docs, 
SheetsилиSlides, което потребителят може да редактира, включително и съвмест-
но/колаборативно с други потребители. Промените в тези файлове не засягат 
оригиналния документ и се записват автоматично, без изрични действия от стра-
на на редактиращите. Хронологията на направените промени във всеки файл се 
съхраняват от момента на създаването му, заедно с информацията за инициатора 
на промяната и това предоставя полезната възможност за проследяване на рабо-
тата по файла, както и възстановяване на документа в предишен вариант.

Уеб услугите на Google в пакета GAFE включват уеб клипборд, който 
позволява на потребителите да копират и поставят информация/съдържание 
от и във различни по вид файлове на Google – текстови документи, таблици 
и презентации. Възможно е и копиране и поставяне на съдържание между 
различни компютри, т.к. копираните фрагменти се съхраняват от сървърите 
на Google до 30 дни.

Всеки потребител на Google Диск може да контролира достъпа до свои-
те файлове от лични и невидими за другите, до достъпни за всеки в интернет 
мрежата. 

Таблица 1. 
Правила за споделяне на файлове в Google Диск

Споделяне 
със: Достъп

Изискване за 
регистрация в 

Google

Конкретни 
хора

Собственикът на файловете е единственият 
човек, който има достъп до файла (папката), 
докато не го (я) сподели с конкретни хора или 
групи, изброени поименно

Да (ако се дава 
възможност за 
редактиране или 
коментар)

Всеки с 
връзката

Всеки, който има връзка към файла (папката), 
може да получи достъп Не

Обществено 
в интернет

Всеки има достъп до файла(папката) чрез 
резултати от търсене или уеб адрес Не
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За потребителите на GAFE, настройката по подразбиране се задава от 

администратора на учебната институция, с цел предпазване на данните на 
обучаемите. Той може да ограничи достъпа до файловете само в рамките на 
учебното заведениеили от определени домейни.

Сътрудниците, с които са споделени файлове, имат следните възмож-
ности и ограничения, според избраното от собственика на файла ниво на дос-
тъп: 

Таблица 2.

Действие / Вид достъп Може да 
вижда

Може да 
коментира

Може да 
редактира

Е соб-
ственик

Да разглежда файла (папката) да Да да да
Да записва файла на друго устрой-

ство и да го синхронизира да* да* да да

Да направи копие на файловете за 
запис в Google Диск да* да* да да

Да коментира в GoogleDocs, Sheets, 
andSlides да да да

Да редактира в GoogleDocs, Sheets, 
Slides и Drawings да да

Да споделя или забранява достъпа 
до файла да* да

Да добавя или трие файлове от пап-
ка да да

Да качва и изтрива файлове да да

Да изтрива файлове и папки да

Да прехвърля собствеността на фай-
лове и папки на други да

*собственикът на файла определя дали да предостави тази възможност

Достъпът до споделените файлове (папки) във всеки момент може да 
бъде отнет или променен от техния собственик. Той има възможност и да 
прехвърли собствеността на файл на друг потребител, след което остава не-
гов редактор.

Споделянето на файл (папка) може да бъде направено чрез маркиране 
и споделяне от Google Диск, директно от отворения файл или чрез добавяне 
на хипервръзка към файла или самия файл към имейл. 

При споделяне на файл от форматите на Google– документ, таблица, 
чертеж, презентация, всеки, с който е споделен файлът, вижда всяка една про-
мяна в него, в момента на редакцията. Ако в отсъствието на потребител оста-
налите сътрудници работят по съвместния файл, отсъстващият е известен за 
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нанесените промени с електронно съобщение с всички подробности – време 
на корекцията, автор, действие. 

Лимити за споделяне 
До 50 колаборатори могат едновременно да редактират споделен доку-

мент, електронна таблица, презентация или чертеж. Потребителите след 50-
тия виждат документа, но не са в състояние да вземат участие в неговото ре-
дактира не и допълване и не са видими за останалите работещи върху файла. 

Файл, папка или Google-файл (документ, таблица, чертеж, презентация, 
формуляр) може да се сподели с до 200 имейл адреса, общо за всички нива 
на достъп. Ако се налага споделяне с повече потребители, възможностите са: 

• да се избере опция за публична видимост;
• да се сподели файлът с пощенски списък или група, вместо с физиче-

скилица. 
Сътрудниците могат да коментират избрани пасажи от документа, като 

с получените отговори, всеки коментар се превръща в дискусия. Те също се 
съхраняват и могат да бъдат прегледани от редакторите, а при избор на съот-
ветната настройка всеки от сътрудниците е известен при публикуване на нов 
коментар или отговор на такъв.

По време на колаборативната дейност, редакторите, които са едновре-
менно онлайн, могат да използват и интегрираната услуга за групов чат. Тези 
разговори не се запаметяват, за разлика от дискусиите, под формата на ко-
ментари. 

От момента на създаване на файла се записва и хронология на всички 
промени във файла, заедно с автора и времето на действието. Това позволява 
неограничено връщане към предишен или следващ вариант на файла. 

Възможностите на уеб приложенията на Google се персонализират от 
потребителя, според неговите потребности, чрез допълнително инсталиране 
на така наречените добавки, които предлагат лесни начини за автоматизира-
не на задачи в продуктите на Google.

Тези малки приложения се разработват от софтуерни партньори на 
Google и се базират на скриптовия език на GoogleAppsScript, който се изпълня-
ва от сървърите на Google. Основава се на JavaScript 1.6, като включва и някои 
елементи от 1.7 и 1.8.

Добавките се инсталират индивидуално от потребителя и са предназна-
чени за конкретна услуга – GoogleДокументи, Таблици или Презентации. След 
инсталацията, в менюто на съответната услуга се добавя нова команда, която 
стартира изпълнение на програмираните действия на добавката. Това действие 
може да бъде създаване на библиография или съдържание в текстов документ, 
генериране на онлайн анкета от текстов файл, изтриване на дубликати в табли-
ца, построяване на графики и диаграми, създаване на циркулярни писма, които 
четат данни от формуляр и изпращат персонализирани имейли и т.н. 

Библиотеката с разработените добавки се обогатява непрекъснато, като 
някои от предложенията са платени. Добавките са класифицирани в раздели, 
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според тяхната насоченост: бизнес инструменти, образование, продуктив-
ност, помощни програми, социални контакти и общуване.

За образователни цели възможностите, които предлага Google за кола-
боративна работа, улеснява значително организирането и наблюдаване на 
дейностите при работа в екип по съвместни проекти. Преподавателят лесно 
може да проследи приносите на всеки от екипа в общата задача, както и да 
наблюдава и насочва хода на работа.

От друга страна обучаемите с лекота споделят свои материали с колеги-
те си, работят съвместно по екипна задача, без това да изисква едновременно 
присъствие на екипа и размяна на фрагменти и междинни работни версии на 
задачата. Всички файлове са именувани, организирани и прегледно подреде-
ни в съответната индивидуална или обща папка в Google Диск. 

Услугите на технологичната корпорация Googleсъдържат мно-
жество инструменти, полезни за индивидуални и съвместнидейности. 
Приложениятасаориентираникъммрежово взаимодействие между хората и 
за целите на образованието в тазиинструментална среда, най-важнисавъз-
можностите за общуване и сътрудничество. 

Облак-базираните услуги на Google са достъпни от всички устройства, 
които ползва потребителя– компютри, таблети, смартфони, независимо от 
операционната система на устройството. Проучванията сред обазователните 
кадри безспорно показват техните предпочитания към продуктите на Google 
в педагогическата и административната им работа в учебните институции[3]. 
Услугите са с широка популярност в общността на мрежовите потребители и 
особено на тези във възрастовата група на съвременните учащи, лесно дос-
тъпни са от всички цифрови устройства, които поддържат интернет връзка, 
сигурни относно нежелан външен достъп, улесняват значително колабора-
тивната работа и обмена на информация, поради което те са високо продук-
тивни, и не на последно място – безплатни.
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КОНСУЛТИРАНЕ И СЪВЕТВАНЕ  
ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА СТУДЕНТИТЕ 

(„СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“)
Нели Бояджиева

CONSULTING AN COUNSELING  
FOR THE FREETIME OF STUDENTS  

(“SOCIAL PEDAGOGY“)
Nely Boiadjieva

ABSTRACT: The aim of this paper is to research the specifics and age tenden-
cies in the interests, attitudes and the activities in the free time of students at 
the university preparing for socio-pedagogical work and counseling. There is an 
empirical study of cultural and specific personal profile of students in helping 
professions at Sofia University. The empirical study is based on results of training 
methods explored in „Pedagogy of free time“ – system observation, questioning 
and asking for opinion, focus groups, interviewing, tests, essays, projective tech-
niques and some kinds of creative works of students in bachelor degree in social 
pedagogy. There are conclusions and recommendations for consulting and the 
pedagogy of free time at the university level of education. 
KEYWORDS: free time, students, helping professions, counseling, consulting, 
university pedagogy.

Изследването е финансирано по проект № РД–08-138/ 08.02.2016 г. От 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Консултирането и съветването по въпросите на свободното време е 
основен метод в педагогиката на свободното време и сферата на социално-
педагогическата теория и практика. С него са заети и специалистите, които 
се занимават с изследвания на свободното време, и тези, които работят с 
клиенти в помагащия процес, включително и терапевтично възстановяване, 
рехабилитация и психопрофилактика. Това е основна насока в работата на 
консултантите и социалните аниматори и измерение на педагогиката на сво-
бодното време в образованието. 
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За пръв път консултирането по въпросите на свободното време се по-

явява в рамките на помагащите професии през 70-те години на ХХ век със 
своя собствена литература, списания и практики. То се основава на проучва-
нията за потребностно-мотивационната сфера на личността. Изследователи 
с различна ориентация единодушно отбелязват, че основна задача на човека е 
развитието на чувството за компетентност, овладяване или Аз-ефективност. 
Установено е, че хората избират или се стремят да изберат такива дейности, 
в които се възприемат като компетентни, защото участието в тях повишава 
самооценката и чувството за свобода. Усвояването на нови умения в свобод-
ното време подобрява Аз-концепцията, а практикуването на усвоени вече 
умения подкрепя и развива вече утвърдената. Това очертава и насоките на 
процеса на консултиране, в който хората и особено децата следва да бъдат 
насърчавани, стимулирани и насочвани към извършване на такива дейности 
в свободното време, в които те могат да изживяват успех и напредък. Така ще 
подпомогнат издигането на собствената самооценка, себе-уважение, увере-
ност и психически вътрешен комфорт. Всичко това е основна предпоставка 
за превенцията на агресивните прояви и дава възможност за овладяване на 
гнева и последиците му.Съществуват и други потребности и мотиви за сво-
бодното време – за оптимална физиологична възбуда и несъответствие. Рав-
нището на оптимална възбуда е различно при отделните индивиди, но из-
вършването на различни дейности през свободното време е в състояние да 
допринесе за задоволяване на потребностите на всекиго. Важното е в процеса 
на консултиране да се изясни индивидуалната нужда и допустимата мяра на 
насищане, като клиентът има възможност да получи обратна връзка за това. 
Друга важна потребност, за която свободното време е незаменимо, е потреб-
ността от интензивно междуличностно общуване. Насочването към него по 
посока на позитивиране и хуманно-личностна ориентация е важно условие 
за превенция на ескалацията на агресивността. Консултирането може да по-
могне за ориентиране и задоволяване на индивидуалните потребности, без да 
се противоречи на обществените.

През последните години се очертават няколко модела на консултиране 
по въпросите на свободното време, които се определят като: модел на ориен-
тацията и насочването, на вземането на решения относно свободното време и 
на самото консултиране по въпросите на свободното време (1:535). При пър-
вия модел на ориентирането се използват техники за предоставяне на повече 
информация и за подпомагане на клиента в избора на подходящи дейности в 
свободното време. Търсят се такива, които са интересни, привлекателни и по-
лезни за него. При ориентирането на подрастващите се ангажира цялото се-
мейство, информират при необходимост родителите и всички членове. Това 
се отнася и до моделите за вземане на решение, които са фокусирани върху 
подпомагането на клиента да избере подходящите занимания или да преуста-
нови неподходящите. При корекцията на поведението на деца, склонни към 
повишена агресивност или гневни реакции, по-често се налага пренасочване 
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към успокояващи и релаксиращи дейности или дейности в свободното време, 
или такива, които да изразходват енергията в социално приемлива форма. 
При вземане на решение може да се използва и семейната групова консул-
тация. При консултирането по въпросите на свободното време се използва 
холистичен подход към цялостния човек и се установява подпомагащо взаи-
моотношение.

Главната цел на това консултиране е то да ориентира клиента и да до-
принесе за увеличаване на собствената му компетентност чрез насочване към 
дейности, в които би могъл да има успех. На второ място, да допринесе за уве-
личаване на чувството за свобода и собствената значимост на клиента чрез 
насочване към свободно избрани дейности, които повишават компетент-
ността му. Особено важно е консултантът да насърчава клиента в приписва-
нето на вътрешните причини за успехи в тези дейности (1:536). Друга цел на 
консултирането по въпросите на свободното време е да се увеличи нивото на 
оптимална възбуда и да се активизира клиентът, да го съживи и заинтригува 
в полезни за него и обществото дейности. Това може да се постигне чрез уве-
личаване на разнообразието, предизвикателността и сложността на прежи-
вяванията през свободното време. Те биха могли да служат като контрапункт 
и средство за децентрация от проблеми в работата или взаимоотношенията, 
при загуби от различен характер, при различни състояния на потиснатост, 
тревожност, фрустрация, разгневеност, превъзбуденост и т.н.

Дейностите, които хората извършват в свободното време, могат да слу-
жат като подготовка за други и преориентация на основната заетост, вклю-
чително и професионална. Често любимите занимания в свободното време 
и натрупаните умения от тях стават мост за развиване на неподозирани уме-
ния и дарби, които впоследствие се превръщат в мотиви за избор на по-на-
татъшно образование или професия. Заниманията в свободното време могат 
също да задоволяват потребности, които не е възможно да се осигуряват от 
работата или ученето. Това е особено важно за тези, които са досада, бреме, 
скучни, неинтересни, монотонни, рутинни, непосилни или безперспективни. 
Свободното време е стихията на тези, чиито потребности и интереси са тол-
кова разнообразни, че не могат да бъдат удовлетворени от нито една, отделно 
взета дейност. То е сферата, която може да се окаже единствената възможност 
за превенция, но и пренасочване и терапия при тези субекти, които подлежат 
на превъзпитаване и корекция на поведението.

Постановка на конкретното проучване на свободното време на сту-
дентите

Цел на настоящото проучване е да се открои спецификата и възрасто-
вите тенденции в интересите и заниманията в свободното време на студен-
тите, които се подготвят за социално-педагогическа работа и са бъдещи спе-
циалисти в областта на педагогиката и управлението на свободното време. 
То е насочено към очертаване на културния специфичен личностен профил 
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на учащите от помагащите професии в Софийския университет като пред-
ставително водещо висше училище у нас. Изследването е осъществено чрез 
наблюдение, допитване до мнението, фокус групи, тестове, есета, проектив-
ни методики и различен вид творчески продукти и съчинения на социалните 
педагози в ОКС „Бакалавър“, осъществени в рамките на учебния процес по 
дисциплината „Педагогика на свободното време“. Чрез тези методи се търси 
информация и отговор на въпроса как да се подготвят бъдещите специалисти 
и да се подпомогне развитието им в университета, като се очертае профилът 
им по отношение на свободното време. Това е насочено към открояване и 
преодоляване на дефицити за да се насочи, повиши и култивира техния вкус, 
да се разшири и интензифицират възможностите им за културно участие, да 
се преоценят и оползотворят неизползваните ресурси на свободното време и 
да се преосмисли мястото му в стратегията за подготовка.

Изходното теоретично предположение е, че студентите се отличават с 
общи характеристики на отношението към свободното време, които произ-
тичат най-вече от тяхната възраст, социална ситуация на развитие и избрана-
та специалност от помагащите професии. Специфичните характеристики са 
свързани с детерминантите на социалната и академична среда, колегиалната 
общност в университета и неформалните общности – приятели, семейство, 
роднини, местоживеенето и специфичните възможности за културно учас-
тие, които предлага столицата и не на последно мястоизбраната специалност 
и мотивите за това, индивидуално-личности особености и изградена култура 
на свободното време и потребление до този момент. 

Очаква се, че би следвало да има различия между студентите по отно-
шение на обема на свободното време в зависимост от това дали те работят 
по време на следването си. Предполага се, че не всички студенти разполагат с 
достатъчно свободно време поради факта, че близо две трети от тях работят 
и им се налага да съчетават обучението си с тази ангажираност. Във връзка с 
това се очаква да се откроят две групи в зависимост от този фактор. Може да 
се предположи, че работещите не се различават съществено то неработещите 
по отношение на потребностите, интересите и заниманията в свободното си 
време, а дефицитът съумяват да компенсират за сметка на други дейности 
в бюджета на времето. От консултиране и съветване по въпросите на сво-
бодното време се нуждая всички учащи независимо от това дали и в каква 
степен осъзнават възможностите за развитие, самоусъвършенстване и само-
утвърждаване.

Създаването на предпоставки и благоприятни организационни и ма-
териални условия в Университета (база и оборудване, управление, ръковод-
ство, цялостна организация на студентския живот, целенасочена практиче-
ска подготовка и др.), както и вече изградената култура на потребление от 
училището като предишен етап на образование, са необходимото условие 
за изграждане на благоприятен фон за първичната педагогика на свободно-
то време. На тази основа проследяването на промяната в интересите и кул-

Консултиране и съветване за свободното време на студентите ...



670
турния профил на студентите може да покаже някои тенденции, значими за 
общия процес на социално възпитание. Очертава се цялостният профил на 
студентите от специалността на водещо висше училище, а на тази основа и на 
свързаните с него практики на възпитание, университетски мениджмънт и 
конкретна политика за работа в свободното време.

Категорията свободно време на студентите може да се дефинира като 
част от общия бюджет на времето, която остава извън регламентираната 
учебната заетост, пътуването от и до университета, самообслужването, учас-
тието в домакинството и някои форми на труд и помощ вкъщи, грижата за 
възрастни хора, деца или болни и времето за сън, храна и удовлетворяване 
на физиологичните нужди. Най-важната му характеристика време е, че всеки 
може да го използва по своя преценка, за своите лични материални или ду-
ховни потребности. Самостоятелният и свободен избор на индивида е негова 
същност, а характерът му се определя чрез отношението към дейностите в 
него. Това е време за образование, интелектуално развитие,за социални кон-
такти и изпълнение на обществени функции,за приятелско общуване, сво-
бодна игра на физическите и интелектуални сили или време за „по-възвише-
ни дейности“ (К. Маркс).

Анализ на резултатите от емпирично изследване на свободното време
Участници в изследването са студенти от специалност „Социална пе-

дагогика“ във Факултет по начална и предучилищна педагогика на Софий-
ски университет „Св. Климент Охридски“. Чрез писане на есе на тема „Моето 
свободно време“ (и „Тест на Рубинщайн“) студентите споделят с какви видо-
ве дейности се занимават през своето свободно време и до каква степен тези 
дейности заемат ежедневието им. От написаното в есетата проличава тяхното 
разбиране за свободното време, отношението им към личното им време и как 
то следва да бъде използвано. Проследяването намястото, което заема времето 
и по-специално свободното време като ценност в живота на студентите бъде-
щи социални педагози показва отношението към негои може да бъде основа за 
очертаване на рамка на потребностите им от консултиране в тази сфера.

Конкретното емпирично проучванее осъществено с 65 студенти (9 
мъже и 56 жени) от специалност „Социална педагогика“ на СУ „Св. Кл. Ох-
ридски“, които са на възрастот 21 до 25 години (редовна форма-3-ти курс и 
задочна форма- 4-ти курс). То е проведено през 2015/2016 година в рамките 
на обучението по „Педагогика на свободното време“. Методите на изследва-
не са: контент-анализ на есе на тема „Аз и моето свободно време“, анализ на 
данни от „Тест на Рубинщайн“за свободното време, анализ на продуктите от 
проективни методика „Моят перфектен ден“, анализ на резултати от самосто-
ятелна работа инидивидуална и групова работа в рамките на обучението по 
дисциплината „Педагогика на свободното време“.

Контент-анализът на есетата показва, че студентите включват в свое-
то свободно време следните дейности: общуване с приятели (78%),четене на 
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книги (72%), активно спортуване (62%), общуване и занимания в семейство-
то (52%), пътуване (52%), разходки (49%), слушане на музика (43%),гледане на 
телевизия (29%), кино(26%), хоби(25%),творчески занимания (23%), усамотя-
ване (22%), учене (22%), почивка (17%), игри (17%), посещения на дискотека 
или клуб (15%), театър (12%), сърфиране в Интернет (9%), готвене–хоби (9%), 
екскурзии–плаж, море, планина (8%), занимания с домашния любимец (8%), 
уроци по танци (8%), участие в доброволчески дейности (8%), рисуване (5%), 
пасивно спортуване (3%), посещения на музеи (2%). Студентите сами органи-
зират свободното си време. В техни ръце е решението как да го използват, в 
какви дейности да го инвестират и как да го конструират така, че извършени-
те дейности да отговарят на целите и задачите, които са си поставили в своя 
живот. Съдържанието на есетата показва какво е отношението и културата на 
потребление в свободното време. От това как прекарват свободното си време, 
може да се заключи какви са техните ценности.

Свободното време предоставя възможности за срещи, нови запознан-
ства, развитие на личността. Конкретното проучване показва, че студенти-
те – социални педагози, го използват повече за социални контакти. Преобла-
даващата част четири пети (78 %) от анкетираните отделят от свободното си 
време за срещи с приятели, с които освен да се забавляват, споделят съпът-
стващите ги трудности и предизвикателства, търсят от тях съвет и подкрепа, 
помагат си взаимно, учат се един от друг. Всички споделят, че приятелите зае-
мат важна роля в живота им. Това е типична психологическа характеристика, 
която се отнася за тази възрастова категория.

Следващата най-предпочитана от тях дейност е четенето на книги 
(72%). Близо три четвърти твърдят, че това е разтоварваща и разнообразна 
в ежедневието им дейност, благодарение на която „отпътуват към други све-
тове“. Този резултат очертава значителна разлика с други възрастови групи 
и е предпоставка да се твърди, че студентската аудитория е най-активната 
четяща аудитория у нас.

Спортуването е на следваща позиция по предпочитание. Близо една 
трета 62% от студентите се занимават активно със спортни дейности (фитнес, 
йога, тичане в парка, бокс, каране на колело, тай-бо, упражнения в домашни 
условия, плуване, тенис на маса, каране на ски, сноуборд, крикет за незрящи, 
аеробика). Среща се и пасивно занимание, свързано с интереси към спорта – 
гледане на футболни мачове, но при много малко от изследваните студенти. 
Това вероятно е свързано с преобладаващо женския възрастов състав, които 
по-рядко са запалянковци.

Сравнително висок процент при повече от половината отбелязват и 
дейностите, свързани с общуване със семейството (57%). Това показва, че 
всеки втори отдава от свободното си време за семейството, което логично 
произтича от факта, че тези студенти все още живеят заедно с родителите 
си общуването с тях е елемент от ежедневието им. Някои споделят, че е това 
задължителна обичайна дейност през свободното им време, а други че биха 
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искали да отделят повече време на роднините си. Тези от тях, които по-рядко 
прекарват време със семействата си са студенти от провинцията.

Малко повече от половината от изследваните студенти обичат да пъ-
туват в свободното си време (52%). Те споделят, че организират пътувания с 
приятели до различни краища на България, опознавайки родината си. Тази 
дейност отново показва задоволяване на потребността им от общуване. Една 
много малка част(8%) посочват екскурзиите на море и планина като предпо-
читана дейност, като я свързват с плаж или забавления сред природата. 

На следващо място всеки втори посочва разходките(49%), които някои 
предпочитат да прекарат сами като дейност за почивка, съсредоточаване или 
медитация, а други споделят с приятели или членове от семейството си.

Забелязва се ангажираност с разнообразие от дейности, свързани с раз-
лични изкуства, макар при тях практикуващите ги са по-малко в сравнение 
с другитедейности. Сред изкуствата, които ангажират вниманието им, се от-
крояват: музика (43%), кино (26%), театър (12%), танци (8%), рисуване (5%), 
посещение на музеи (2%). Музика, кино, театърса сред най-предпочитаните 
занимания с изкуства в свободното време на студентите. Близо една четвърт 
(23 %) споделят и за свои самостоятелни творчески занимания – писане на 
стихове, изработка на картички, декорация, направа на аксесоари за коса и 
дрехи, рисуване на маникюр, рисуване на татуировки, фотография и други. 
През свободното си време те се занимават с дейности, свързани с различни 
изкуства, които ги разтоварват и развиват въображението им. Творческите 
занимания с изкуство имат социално-терапевтична и индивидуално –разви-
ваща функция. Игри, забавление в клуб или дискотека, различни хобита са 
друга част от разтоварващите рекреационни дейности в свободното време на 
студентите.

Резултатите на направеното проучване показват, че дейностите в сво-
бодното време на студентите са разнообразни и включват както такива свър-
зани с отдих и забавление, така също и с образование, семейни и обществени 
дейности, творчески и културни дейности. Те споделят, че“чрез подобни за-
нимания се развиват полезни и ценни за съществуването си качества, обога-
тяват своите преживявания.“

Сферата на свободното време предоставя повече свобода на действие. 
А поради това, че не всеки от студентите е работещ се наблюдава разнообра-
зие в дейностите, с които се ангажират – внимание към семейството, участие 
в различни сдружения, доброволчески дейности, отделя се време за допъл-
нително образование и самообразование извън Университета, за творческа и 
любителска дейност (спорт, изкуства, творчески занимания).

Студентите се изявяват по-свободно и развиват своите качества и като 
бъдещи специалисти чрез многобройните форми на ползотворно използване 
на свободното си време. Дейната натура на развиващия се човек има необ-
ходимостта да се ангажира с полезни и изграждащи личността му дейности. 
Такъв се очертава и профилът на студентите – социални педагози, които ан-
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гажират вниманието си с полезни не само за себе си, но и за другите дейности, 
развиват непрекъснато своите умения, способности и дарби за да са им от 
помощ, както в личния живот, така и в работата им в бъдеще.

Резултати от изследване на свободното време с тест на Рубинщайн
Друг метод на проучване е „Тест на Рубинщайн“, чрез който се устано-

вява какво е отношението на студентите към времето, мястото и обема на 
свободното време в общия бюджет на времето и как го разпределят в своето 
ежедневие. Той изисква водене на 20-дневно самонаблюдение и регистрира-
не колко време отнемат основните видоведейности в 24- часово ежедневие. 
След описание на времето за тези дейности резултатите се сумират и осред-
няват изразходените часове за всяка от тях. По този начин участниците по-
ясно разбират колко време действително им отнема всяка от тези дейности. 
Следващ етап е описание на времето, което те биха желали да отделят за про-
веждането им. Това предоставя възможност на студентите да направят рав-
носметка как разпределят бюджета на своето време: с какво време разполагат 
в своето ежедневие, дали са доволни от начина, по който го използват и как 
биха го оползотворили по най-целесъобразен начин.

В проучването чрез „Тест на Рубинщайн“ участват 19 студенти (16 жени 
и 3 мъже) от специалност „Социална педагогика“ (3-ти курс редовна форма 
на обучение). Анализът показва, че всеки отделя за дейностите различно ко-
личество време, но може да се направи обобщение на средните стойности за 
времето в денонощието на изследваната група.

Средна стойност на дейностите от бюджета на времето в денононощието

Дейности
Физиологични 
потребности 

(сън, хранене)

продължителност 
на учебния/работ-
нияден, пътуване 

до работното/ учеб-
ното място

грижазасебе 
си, грижа за 
дома, грижа 
за другите

Дейности  
през свободното 

време

Средна 
стойност 

часове
8.8 4.7 2.9 7.6

Средното количество, отделяно от бюджета на времето в денонощието 
показва, че студентите средно отделят по 8,8 часа на ден за сън; 7,6 часа за 
други дейности, сред които учебен труд/работа (3,2 ч. и 1,5ч. за пътуване до 
Университета или работното място); 2,9 ч. грижа за себе си и за други (1,5 
ч.), самообслужване(0,5ч.), грижа за външността си (0,7 ч.), хранене(0,9 ч.) и 
покупки(0,2 ч.). Останалите 7,6 часа са свободно им време.

В това време на първо място те общуване с близки и приятели (2,4 ч.), 
слушат музика, гледат телевизия и ползват интернет (1,9 ч.). Това отнема по-
ловината от обема на свободното им време. В останалата половина те отде-
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лят по-малко от час за следните дейности –игри и забавления(0,9 ч.), само-
образование (0,9 ч.), културни дейности: четене (0,8 ч.), посещение на театър, 
кино,изложби(0,3 ч.), отдих(0,5 ч.), разходки(0,6 ч.) и спорт(0,2 ч.).

Анализът показва, че студените отделят най-много часове – сън и сво-
бодно време. Продължителността на работния/ учебния ден е по-малко от 
пет часа.Общуване с близки и приятели, пътуване, слушане на музика, гледа-
не на телевизия, ползване на интернет са типични дейности, предпочитани 
от за тази възрастова категория. По това те не се различават съществено от 
гимназистите и образованието във ВУ не ги е пренасочило към по-интелек-
туални занимания.

Най-малко време от своето ежедневие студентите отделят на дейност-
ите: покупки на необходими за бита предмети вероятно поради това, че това 
не приоритет или за това се грижат близките им. Това се отнася и за грижите 
за външния вид и разкрасяване, което показва, че в тази възраст не е необхо-
димо да се отделя твърде много време и това все още не проблем.Културното 
участиекато посещения на театър, кино, изложба, разходките спорт и култур-
ни дейности също са сведени до минимум. Тази характеристика показва, че 
тези дейности не са типични за профила на част от изследваните социални 
педагози.

Има студенти, в чието ежедневие изобщо липсват дейности като: грижа 
да другите (деца, родители, домашен любимец); посещение на театър, кино, 
изложби; допълнително доброволно образование; спорт; отдих, игри и заба-
вления; покупки на необходими за бита предмети; самообслужване (пригот-
вяне на храна, чистене); културни дейности/ четене.

Въпреки това като цяло студентите са доволни от дейностите, които 
присъстват в тяхното ежедневие. Това показва неосъзнаване за дефицитите 
от „по-възвишени“ дейности в свободното време. Оказва се, че бъдещите со-
циални педагози добре си почиват, отделяйки достатъчно време, и не се ли-
шават от сън, активно общуват с приятели, забавляват се в Интернет, пасив-
ни консуматори са на телевизия, имат ниско активно културно потребление и 
спорни занимания. В резултат на обсъжданията на резултатите те декларират 
желание да редуцират времето за някои пасивни дейности и да го „насочат“, 
вложат в други, на които в момента отделят по-малко време. При всеки от тях 
това желание е различно.

Студентите, в чието ежедневие липсва дейността „грижа да другите 
(деца, родители, домашен любимец)“ споделят, че причините за това са, че 
живеят сами извън семействата си, все още са несемейни, нямат домашни лю-
бимци или са ги оставили в родния град. Време обаче за общуване с близки, 
приятели и семейство те отделят достатъчно в своето ежедневие.

Повечето от тях забелязват, че отделят малко време или почти не отде-
лят време за културни дейности (посещения на театър, концерти, кино, че-
тене на книги), а имат желание да променят това. Според тях тези дейности 
биха развили личностните им качества и биха обогатили общата им култура.

Нели Бояджиева



675
Времето за спорт, отдих, забавления и игри, както споделят, е твърде малко и 
биха искали тези дейности да присъстват повече в ежедневието им.

Положителният ефект от провеждането на теста се проявява в рав-
носметка на студентите за дейностите, с които се занимават. Това довежда 
до равносметка относно професионалната им ориентация и реализация. Те 
разсъждават по въпроси като: дали настоящата им работа е подходяща за 
тях; дали инвестираното в нея време си заслужава; дали имат развитие на 
тази работна позиция и пр. Редуцирайки времето, което отделят за работа, 
те планират да го инвестират в допълнително образование. Студентите ос-
ъзнават, че те са отговорни за промяната в живота им и имат желание да я 
постигнат, но често не знаят как и осъзнават, че се нуждаят от съветване и 
насочване за това.

Повечето анкетирани желаят да направят промяна в разпределението 
на времето си в посока по-доброто му и ползотворно използване за дейности, 
които развиват личностните им качества. Те споделят, че тестът е помогнал 
да направят равносметка на бюджета на своето време и имат желание да го 
променят в по-добра за тях посока. Както казват: „помага им да разберат как-
ви малки, но важни промени в ежедневието си“ могат да направят и по този 
начин да достигнат до по-пълноценно използване на личното време и съот-
ветно по-добър начин на живот.

Сред студентите се очертават следните типове личностни профили: 
„социален комуникатор“, „хармоничен рационалист“ и „пасивен потребител“.

Студентите „социални комуникатори“ сами определят себе си като та-
кива, тъй като обичат да прекарват голяма част от ежедневието си в общу-
ване – с приятели, близки, членови от семейството им. Освен за общуване 
те оползотворяват своето време в грижа за другите – приятели, членове от 
семейството или непознати хора. И те подобно на хармоничните рационалис-
ти биха искали да намалят времето, използвано за сън, гледане на телевизия, 
интернет, време за пътуване до работното/учебното място, покупки.

Студентите „хармонични рационалисти“ успяват да отделят време за 
всяка от дейностите в своето ежедневие. В тяхното ежедневие фигурират 
най-много ръзнообразни дейности. Те споделят, че биха искали да отделят 
по-малко време за сън, гледане на телевизия, интернет, време за пътуване до 
работното/учебното място, покупки. Спечеленото от тези дейности време 
биха вложили в срещи с приятели и близки хора, семейството, допълнително 
образование, културни дейности, четене.

Студентите определящи се като „пасивни потребители“ са най-скром-
ни в описание на дейностите в своето ежедневие. От всички изследвани само 
двама се открояват в тази група. При тях липсват дейности или присъстват 
много слабо като: самообслужване и приготвяне на храна, спорт, пазаруване 
на покупки за бита, грижа за другите, културни дейности, четене, отдих. Про-
дължителността на работния/ учебния ден е кратък. В същото време разпола-
гат с достатъчно часове свободно време. 
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Положителното, което се наблюдава, е разнообразието от дейности, с 

които се занимават. Все още обаче е по-малък интересът към творчески дей-
ности или такива свързани с духовното им развитие. Проличава обаче тяхно-
то желание за промяна в тази насока и за отделяне на повече време, развивай-
ки личностните си качества чрез средствата на изкуствата.

Профилът на студентите от специалност „Социална педагогика“ чрез 
тяхното свободно време показва, че въпреки някои очертани дефицити, те 
успяват да отделят време за разнообрази дейности съвкупно средностатис-
тически. В беседите с тях те изтъкват, че изучаваната дисциплина „Педаго-
гика на свободнотовреме“ им помага да разбератпо-задълбочено смисъла на 
тази част от времето на своетоежедневие. Написаното в есетата и анализът на 
„Тест на Рубинщайн“ показва, че до голяма степен те ефективно планират и 
използват своето свободно време, за да развиват личностните си и професио-
нални качества. Така може да се очертае обща тенденция те да се типологизи-
рат като хармонични рационалисти, но реално са предимно социални кому-
никатори. Те като цяло са богати на свободно време и са сравнително доволни 
от разпределянето му, но биха желали да го управляват още по-ефективно 
като съчетават различни видове дейности. За това те декларират желание за 
консултиране и съветване по тези въпроси.

Контент-анализ на резултатиет от проективна методика „Моят пер-
фектен ден“

Съчинения на тема „Моят перфектен ден“ са написали 22 студенти. 
Анализът на съдържанието показва, че те желаят техният перфектен ден 
да е изпълнен с разнообразни дейности. Сред тях са: време с приятели и с 
любимия човек(64%), с близките и със семейството(50%); денят да е слън-
чев, топъл, спокоен и усмихнат(50%), сред природата(41%), да четат книга 
(36%), да се разхождат и да ходят на пикник(36%), да ходят на кино и да гле-
дат филм(36%), да слушат музика (32%), да правят нещо полезно за себе и да 
научат нещо ново (32%), да останат насаме със себе си за да си почиват(27%), 
да се забавляват и смеят(23%), да помагат на нуждаещи се (23%), да пъту-
ват(14%), да фотографират(14%), да спортуват (14%), да се усмихват и момен-
ти на щастие (14%),да се занимават с творчески дейности (9%), да работят, за-
щото работата ги удовлетворява(9%), но и работният ден да мине по-бързоза 
да се отдадат на любимите си занимания (9%), да готвят за удоволствие (9%), 
да танцуват(5%),да играят(5%), да се занимават с домашните любимци(5%), 
да с чувстват добре за да създават незабравими моменти (5%), желание за ре-
монтират нещо по колата(5%) и да си просто вкъщи(5%).

В есетата и писмените текстове – творчески продукти за описание на 
перфектния ден се наблюдава художественост в изказа. Някои студенти про-
явяват своята креативност в описанието на своя перфектен ден. Всеки втори 
от студентите (45%) свързва перфектния ден с топлината и слънцето, което 
е човешката топлина и ласка: „Слънцето е всичко – живот, топлина, светли-
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на, ласка.“ Най-предпочитаната дейност за техния перфектен ден е времето, 
прекарано с любимия човек (64%), с приятели (64%), със семейството (50%). 
Разходки сред природата, пътуване, посещаването на нови места е любима 
дейност за студентите, която биха искали да присъства в техния перфектен 
ден. Различни творчески и разтоварващи ги дейности също заемат значител-
на част от тяхното време.

Впечатление прави, че студентите ценят свободното си време и желаят 
да го оползотворяват с дейности, които им доставят удоволствие, но и да са 
полезни за тях и да развиват техните способности. Те са доволни, когато денят 
им преминава ползотворно, ценят личното си време и предпочитат да се зани-
мават с неща, коитогиобогатяват и им носят чувство на удовлетворение и зна-
чимост.За едни перфектният ден е изпълнен с моменти, прекарани с детето, за 
други това са мечтани дни за наслаждаване на екзотичен остров, за трети това 
е ежедневните грижи и ангажименти да преминават с лекота. Други намират 
смисъл в ползотворното прекарване на своето свободно време. Перфектен е 
денят на раждане на тяхното дете. Според тях всеки ден може да е перфектен, 
но зависи как ще го преживееш. Перфектността на деня зависи от самите тях.

Общи изводи от емпиричното изследване:
1. Изследваните студенти разполагат с много свободно време в сравне-

ние с други социално-възрастови групи и не са твърде натоварени с учебни 
занимания и дейности, свързани с подготовката за учебните занятия в Уни-
верситета.Тези от тях, които не работят, могат да използват свободното време 
за всички желани от тях дейности.

2. Според наблюденията и изводите от допитване две трети от студен-
тите работят и съвместяват ученето в Университета с професионална дей-
ност, но това по-често е за сметка на посещението на лекции и в по-малка 
степен се отразява върху заниманията в свободното им време.

3. Студентите ценят свободното си време и желаят да го оползотворя-
ват с дейности, които развиват техните способности, но по-често се отдават 
на социални контакти с приятели, близки и семейството, четене на книги, 
гледане на телевизия, слушане на музика, сърфиране в Интернет. Самообра-
зованието, културните и обществените доброволчески дейности не са често 
срещани сред любимите им занимания.

4. Профилът им по отношение на реалните занимания в свободното 
време може да се определи като „социални комуникатори“ и „ утилитарни 
хедонисти“, а желанието им е да бъдат „хармонични рационалисти“. Пред-
ставите за перфектния ден са свързани общуването с приятели и любими и 
търсенето на мигове на щастие, взаимност и удовлетвореност.

Насоки за консултиране в педагогиката свободното време на студентите
Педагогиката на свободното време се отнася за всички възрасти и ка-

тегории, но подрастващите –деца, юноши и младежи са приоритет, защото от 
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тях зависи изграждането на новата цивилизация на свободното време. За да 
се постигне това е необходимо:

1. Интегриране на грижата за свободното време в специфична обра-
зователна и социално-възпитателна политика на Университета, държавните, 
общинските структури, частния и неправителствения сектор. Дейностите по 
отношение на възпитанието за свободното време са основно средство за ин-
тензивно личностно развитие и за превенция на отклонения в поведението 
на младите хора.

2. Социалната и педагогическа работа на публичната сфера и автоном-
ното университетско управление изискват иницииране на кампании за по-
добряване на представите на подрастващото поколение за възможностите на 
свободното време като безценен ресурс за развитие, самоусъвършенстване и 
самоактуализация.

3. Социално-възпитателната дейност се отнася до всички етапи на об-
разование в училище и в университета чрез управление на цялостния процес 
на подготовка, подпомагане и стимулиране на студентското самоуправление 
и самодейност.

4. Различни форми за неформално възпитание и образование се осъ-
ществяват във и за свободното време чрез клубове, ателиета, кръжоци, кур-
сове, семинари и други форми, в университета извън него за конкретни дей-
ности и занимания.

5. Осъществяване на цялостни представителни проучвания за про-
следяване на отношението, ценностните ориентации, интересите, потребно-
стите и дейностите в свободното време на студентите и влиянието им върху 
начина на живот, самовъзпитанието, развитието и бъдещата им реализация.

6. Синхронизиране на инициативите за организацията на свободното 
време на младежите от различни етнокултурни групи, населени места, обра-
зователни и културни институции, центрове и заведения за отдих, забавле-
ние, рекреация и др. в цялостната система от нормативни, организационни и 
социално-педагогически мерки.

7. Разгръщане на студентското консултирането и съветването, вклю-
чително по въпросите на свободното време в университета, координиране на 
дейности и подпомагане на самоуправлението.

8. Младите хора във висшето училище се нуждаят от ориентация за 
подготовка не само за професията, но за на семейството и родителство и от 
коучинг за личностно развитие. Социалните педагози са бъдещи организато-
ри в сферата на свободното време, социокултурна анимация и управлението 
на социалните дейности.

9. Университетското управление предполага подкрепа за студентско-
то самоуправление ив дейности – културни, спортни, оздравителни и дру-
ги в комплекси и центрове във ВУ и града, на регионално,национално и 
международно равнище с помощта възможностите за вътрешна и външна 
мобилност.
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10. Популяризиране на постиженията и добрите практики, на водещ 

опит от управлението на свободното време, развиване на модерни форми, 
методи и средства, съобразени с университетската традиция и специфичния 
облик на студентите съобразно с моделите на европейския и световен опит.

11. Специализирана подготовка и квалификация на преподавателите в 
областта на педагогика на свободното време и ползване на международните 
форми на обмен.

12. Подпомагане на анимацията на свободното време на студентите и 
на техните общности като приоритетна задача на социалната, културната и 
образователната политика и сфера за приложение за социално-педагогиче-
ската практика.

13. Приоритетно извеждане сред основните задачи в подготовката на 
студентите в помагащите професии е повишаването на културата на занима-
нията в свободното време и професионална консултативна помощ за ефек-
тивното управление и самоуправление.
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ПРЕГЛЕД НА ЛИДЕРСТВОТО НА УЧИТЕЛЯ  
ВЪВ ВИРТУАЛНА УЧЕБНА СРЕДА

Нели С. Димитрова, Elba Gutiérrez-Santiuste

REVIEW OF THE TEACHER’S LEADERSHIP  
IN VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT

Neli S. Dimitrova, Elba Gutiérrez-Santiuste

ABSTRACT: The virtual learning environment is not only designed software to 
support teaching and learning in an educational context and learning environ-
ment, enabling rapid integration and access to information. Virtual learning en-
vironment based on the Internet and provides a set of tools for evaluating, com-
municating and publishing information. This allows management of the learning 
environment by the teacher through students’ self-assessment and quick presen-
tation of the achievements of each student. Virtual learning environment is a 
flexible process that can not be planned and follows in the steps as it is amended 
at any time depending on the degree of the participants (trainees and trainers).
KEYWORDS: virtual learning environment, leadership.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-131/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Въведение
Виртуалната учебна среда е не само софтуер, създаден за подпомага-

не на преподаването и ученето в образователен контекст, а и образователна 
среда, даваща възможност за бързо интегриране и достъп до информация. 
Виртуалната учебна среда се базира на Интернет пространството и предоста-
вя набор от инструменти за оценяване, общуване и публикуване на инфор-
мация. Това позволява ръководенето на учебната среда от страна на учителя, 
самооценка от страна на обучаемите и бързо представяне на постиженията 
на всеки един от обучаемите. Т.е. виртуалната учебна среда е гъвкав процес, 
които не може да се планува и следва по стъпки, тъй като той се изменя във 
всеки един момент в зависимост от степента на участниците в него (обучаеми 
и обучаващ). 
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Основните участници, в който и да е учебен процес, са учителите и 

учениците. Те не само си взаимодействат и комуникират, но и доминират 
един на друг. Затова ключовата роля във виртуалната учебна среда е лидер-
ството. Днес е широко призната ролята на лидерството, но в обучението то 
е специфично и за двете участващи страни (и за учители и за ученици). По 
този начин единната система на ръководство за укрепване и хармонизиране 
на учебните практики е от съществено значение за постигане на целите на 
обучението, но за съжаление такава няма. В своя труд Х. Августин обобщил 
необходимостта на лидерството в днешното общество, което осъществява 
виртуалното общуване[Augustin].

Целта на виртуалната учебна среда в системата на висшето образование, 
от една страна, обезпечава достъпа за използване на информация, а от друга стра-
на, представлява средство в помощ на преподавателите и студентите. 

Чрез информационната среда в системата на висшето образование:
• се повишава качеството и ефективността при подготовката на студентите;
• увеличава се развитието и разпространението на научните знания, 

както и научните изследвания; 
• обезпечава се с международен опит на специалисти в съответната об-

ласт;
• интегрира се информатизацията в образованието. 
Задачите, стоящи пред разработването на т. нар. информационна сре-

да, са: 
• използване на информационно-технически средства, което води до 

развитие на материално-техническата база;
• внедряване на нови информационни технологии;
• създаване и развитие на информационна инфраструктура във ви-

сшите училища;
• повишаване на информационната култура на кадровия състав;
• разработване на електронни учебници;
• обезпечаване с информационни ресурси на базата на WWW – техно-

логии и база данни с неограничен достъп в рамките на структурата. 

Изследователски проблем 
През последните години все по-засилен става интересът на общество-

то към блоговете, социалните мрежи и така наречените „виртуални свето-
ве“. Виртуалните светове бързо се превръщат в неоходимост за общуване и 
стават неразделна част от съвременния живот. Виртуални светове разкриват 
своя огромен потенциал за потребители и учащи се, преподаватели и учите-
ли, политици и мениджъри за осъществяване на сътрудничество в 2 или 3D 
среда. От своя страна обаче внедряването на виртуалната учебна среда налага 
промяна на модела за подготовка в системата на образование, която досега се 
приемаше като „място за преподаване на знанията и това води до смесване на 
понятията преподаване и усвояване, информация и познание“ [3]. 

Преглед на лидерството на учителя във виртуална учебна среда
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Основните проблеми, които възникват при интегрирането на вирту-

алната учебна среда в системата на образование, са свързани с факта, че обу-
чаемите:

Първо, нямат навици да търсят и използват информация. Ако не им се 
обърне внимание върху даден източник те просто я пропускат покрай себе си.

Второ, като основен източник на информация използват Internet, т.е. 
сайтове с готови разработки на теми, реферати, курсови и дипломни работи 
или сайтове, на които се предлагат услуги за разработване на такива. 

Анализът на комуникацията във виртуалната учебна среда за да се опи-
ше, трябва да се базираме на утвърдения модел на авторите Гресик и Дери [7; 
8], който е свързан с ръководството на учителя. Това ни поставя в ситуация, 
в която трябва да си отговорим на въпросите: 

• Как учителят проявява своите лидерски умения? 
• Как ръководи групата и как разпределя задачи? 
• Как ученикът поема дистрибуцията на ръководството? 
На базата на тези въпроси е направено настоящото изследване. Базира-

но е и върху твърдението на Д. Тодорина, че качеството на образованието на 
всички равнища зависи от „умелото съвместяване на педагогическия и упра-
вленския процес, осъществяван от учителя в условията на субект- субектни 
взаимоотношения в клас.

Разглеждането на въпроса от позицията на управленската наука се по-
ражда от:

• наличието на значителен дял управленски дейности на учителя в про-
цеса на обучението и възпитанието на учениците (организиране, пла-
ниране, мотивиране, контролиране);

• повишаване качеството на управление на училищния клас води до 
повишаване качеството и на учебно-възпитателния процес;

• учителят е ръководният субект в системата „преподаване–уче-
не“, той трябва да притежава и качествата на мениджър спрямо 
учениците,които поради характера на класно-урочната система са 
обединени в училищен клас“ [4]. 

Ръководството на учителя като лидер е разработено и изследвано в раз-
лични аспекти, но в условията на виртуалната образователна среда не е. 

Резултати и обсъждане
Ръководството на учителя се моделира от начина на комуникация в 

процеса на преподаване и учене. По един начин се изразява във вербалното 
пространство, а по друг начин се изразява във виртуалното пространство. 
Виртуалната образователна среда, разглеждана в нашия случай, налага пре-
осмисляне на съвременните социални връзки между учител и ученици, моде-
ли на поведение, взаимоотношенията и взаимодействията, както и ролята на 
учителя като лидер. 
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При работа във виртуална среда промяната в дейността на учителя се 

характеризира със следните особености: 
• Усложнява се дейността на преподавателите при подготовката на за-

нятията по съответната дисциплина (лекции и упражнения) поради 
бързото изменение на информацията, с която сме заобиколени.

• При информационната среда дейността на преподавателя става косве-
на, т.е. голяма част от необходимия материал обучаемите могат сами да 
подготвят. Преподавателят от „водещ“ в процеса на обучение се пре-
връща в „консултант“, които не толкова да предава знания, а да помага 
на обучаемите да открият и да използват информацията (знанието). 

• Обучението в системата на висшето образование става интерактив-
но. Взаимодействието преподавател–обучаем става двустранно и с 
по-тесни професионални взаимовръзки.

• Информационната среда води до промени на качеството на учебните 
единици, тъй като те стават достъпни както за обучаемите, така и за 
други преподаватели (колеги и специалисти). Това води до по-качест-
вено обучение. 

• Отговорността на преподавателите обаче става по-голяма, защото те 
трябва правилно да насочват своите обучаеми в информационното 
пространство, в такава посока, в която бързо и успешно ще се разви-
ват, а не просто да се лутат в многобройната информация. 

Какви характеристики трябва да притежава виртуален лидер?
Прегледът на литературата показва широк спектър от въпроси, обсъде-

ни във връзка с характеристиките, които трябва да имат лидерите. Първият 
аспект е познавателен. Той се изразява в логическо мислене, аналитични раз-
съждения и проява на творчество от страна на учителя. Уменията, свързани с 
когнитивните аспекти, могат да се определят като интелектуални способности 
[5]. Тези умения са свързани с принос към знанието, предоставяне на помощ, 
търсене и предлагане на обратна връзка, споделяне на ресурси, иницииране на 
идеи, разясняване на инструкции (особено когато ситуацията изисква адапта-
ции или умениея в използването на технологични инструменти) [5; 8].

Вторият аспект е свързан с междуличностните и моралните умения. 
Това саумения за слушане [13] и възможността да влияе върху ефективността 
в образователния процес [8], насърчаване на ефективно поведение и решава-
не на конфликти. От гледна точка на характеристиките на виртуален лидер, 
проучването се фокусира върху лидерските умения, роли и поведение. 

Третият аспект е тяхното поведение по отношение на групата. То се 
изразява в помагане за изграждане на умствени модели, сближаването, реша-
ването на конфликти, планиране, организация и контрол, започване на съв-
местни дейности, контрол на темите за обсъждане[13]. 

Въз основа на представеното до тук, лидерството на учителя във вир-
туална среда се установява на три етапа: 1) иницииране организацията на 
работа и избор на дейност (създаване и развитие); 2) наблюдение и контрол 
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на образователния процес и смяна в случай на отклоняване от очакваните 
резултати; 3) полагане на усилия за улесняване на обучението и отражение на 
дейностите върху ефективността на учебния процес [9].

През последните години все по-често се наблюдава нарастващ интерес 
към лидерството от различни организации, провеждащи международни из-
следвания. Анализират се разпределените роли на лидерство, в много слу-
чаи, организирани и планирани от учителите от гледна точка на културно-
то многообразие [8; 10]. Потвърждава се фактът, че ръководството (лидер-
ството) позволява равномерно разпределение на ролитев образователния 
процес. Обучението във виртуална среда включва дейности, които могат да 
бъдат изпълнени, и може да се извършват на всяко място и по всяко време, 
без ограничения и бариери, наложени от времето и пространството. Докато 
обучението в училище има своите граници. Виртуалността разчупва модела 
на традиционните форми на организация и традиционните методи на обуче-
ние. Учителят като лидер във виртуалната среда може да използва целия си 
потенциал и да проявява свобода и гъвкавост при обучението. 

В заключение може да се каже,че чрез интегрирането на виртуална сре-
да в системата на образователния процес се усилват функциите, свързани с 
поддържане нивото на интелектуалната дейност както на обучаемите така и 
на преподавателите – лидери. Това е една от основните предпоставки за ка-
чество на обучението. 
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ПРИНОСЪТ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ  
ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

НАЦИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ
Нели С. Димитрова

CONTRIBUTION OF TECHNOLOGY EDUCATION  
FOR PRESERVATION OF THE BULGARIAN  

NATIONAL TRADITIONS
Neli S. Dimitrova 

ABSTRACT: The education in technology in the Bulgarian educational system 
and the educational technologies, used in it, has very specific characteristics that 
distinguish it from the other school subjects. The object of this training is tech-
nology (industrial and social). The technology education provides opportunities 
for forming knowledge and skill for the different crafts of the Bulgarian culture, 
which are preserved for the generations. The focus is on the instructional content 
themes that have a contribution for the process of preservation of the Bulgarian 
culture after joining the European Union. 
Due to this reason a research was conducted on the possibilities for the tech-
nological education to form knowledge and skills about the different Bulgarian 
crafts, preserved for the generations. 
The goal of this paper is to study the specificity of technology training on the art 
crafts of the Bulgarian nation.
KEYWORDS: technology education, preservation of Bulgarian national traditions. 

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-131/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Технологичното обучение в българската образователна система и об-
разователните технологии, прилагани в него, имат много специфични харак-
теристики, които го различават от останалите групи предмети, изучавани в 
училище. То е обучение, при което обект на изучаване са технологиите (както 
индустриални, така и социални). Технологичното обучение дава възможност 
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на обучаемите да придобият знания и да изучат процесите, свързани с тех-
нологиите, които са необходими за решаване на проблеми и разширяване на 
човешките способности. Основният акцент е върху индустриалните техноло-
гии, но в структурата на съвременното технологично обучение се изучават и 
социални технологии, особено такива, които имат висока степен на приложи-
мост в ежедневието на хората.

Поради тази причина е направено изследване за възможностите на тех-
нологичното обучение да формира знания и умения за различните занаяти от 
българската култура, съхранили се в поколенията. 

Целта на настоящия научен труд е да се изследва специалната насоче-
ност на технологичното обучение върху художествените занаяти, специфич-
ни за българската нация. 

Предмет на настоящото изследване е онази тематиката от учебното съ-
държание на технологичното обучение, която има принос в процеса на съх-
раняване на българското след влизане в Европейския съюз. Това е заложено в 
учебния предмет „Домашна техника и икономика“ V – VI клас от КОО „Бит и 
технологии“. Развива се „технологичната грамотност на учениците по посока 
на начално разбиране на връзките: култура на бита – техники и технологии; 
научни открития – техника и технологии; икономика и техника и технологии“.

Технологичното обучение в българската образователна система има 
своя специфика на предметната област в общообразователната подготовка, 
която изгражда технологичната култура на учениците от І до VІІІ клас. Ос-
новните задачи, поставени пред него, са сведени до формиране на знания за 
свойствата и приложението на материалите в бита и производството; творче-
ското прилагане на усвоените знания и умения; формиране на икономическо 
мислене, екологична култура и създаване на комуникативни умения за рабо-
та в малки и големи групи. 

През последните двадесет години технологичното обучение в рамките 
на общообразователната подготовка беше съществено променено във всич-
ки икономически развити държави. Това доведе до съществени изменения 
в учебните програми и у нас. Тяхното изменение е в унисон с Европейските 
стандарти и с потребността от промяна на функционалната грамотност на 
българските деца. 

Технологичното обучение се развива с развитието на технологиите. По 
време на индустриалната епоха на ХХ век е присъствало в училищата като 
обучение в индустриални изкуства или занаяти. Вследствие на достиженията 
на все по-бързо развиващото се и по-високо интелигентно в техническо от-
ношение общество, с напредване на обществено значимите технологии, тех-
нологичното обучение променя своето съдържание по посока на изграждане 
на една нова и многофункционална грамотност на личността.

Акцентът на образователната дейност в технологичното обучение в 
тази културно-образователна област в прогимназиалния етап – V–VIII клас, 
е върху изграждане на функционалната грамотност на учениците като съ-
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ществен елемент на тяхната личностна характеристика. Според държавните 
образователни изисквания „учебните предмети в тази област представляват 
своеобразни стъпала за преминаване от процеса на изграждане на култура на 
бита на отделната личност към процеса на изграждане на базисни умения за 
нейното бъдещо кариерно развитие“ (1).

Учебното съдържание по предмета „Домашна техника и икономика“ 
V–VI клас е структурирано на базата на шест обобщени теми, показани на 
фиг. 1. 
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В учебното съдържание е заложено изучаването на няколко тради-
ционни занаяти от миналото в обобщената тема „Занаяти и съвременност“. 
Включват се знания за многообразието от дейности в миналото и сега, кои-
то подпомагат човешкия бит. Според учебната програма учениците трябва да 
усвоят знания за същността на занаятите, свързани с бита и връзката им със 
съвременните професии и умения за възпроизвеждане или аналогизиране на 
различни техники на работа от някои занаяти. За съхраняване на българските 
традиции учениците усвояват занния и умения за килимарството, грънчар-
ство, ковачество, тенекеджйство, леярство, сладкарство, шивачество, резбар-
ство и дърводелство. Формират се у тях умения за съхраняване, възпроизвеж-
дане и аналогизиране на стари и нови начини на работа в някои заняти като 
хлебарство и зидарство. Знанията за характерната орнаментика в българската 
национална шевица и умения за пренасянето в съвременните изделия е силно 
акцентирано, защото това представлява символиката на българското (3; 4).

Основните ключови понятия по този учебен предмет са: професия, за-
наят, месторабота, потребител, продукт, стока, услуга, доход, ресурс, разход, 
калкулация, комуникация и контрол. 

Според учебното съдржание учениците проследяват етапите на тради-
ционни занаяти от миналото, през които преминават суровините, до получа-
ване на готовото изделие. Те сами обяснят как са се променили тези занаяти, 
за да се превърнат в съвременни професии и услуги. 

Използват се иновационни методи в обучението, като се проследява 
възможността на информационните технологии за формиране на художест-
вено творчески занаяти от българския бит и култура. 

След провеждане на анкета с ученици от V и VI клас в ІІІ ОУ „Димитър 
Благоев“ – гр. Шумен, се оказва, че 93% от анкетираните ученици (от общо 86) 
проявяват голям интерес към българските занаяти. 
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Подходящото учебно съдържание формира у учениците знания и уме-

ния за български занаяти и съвременност, за различни видове дейности в 
бита, което им позволява да правят съпоставка и анализ на технически сред-
ства и организация в областта на производството на стоки и услуги за бита в 
древността и сега в съвременните условия на живот. 

Законът за закрила и развитие на културата у нас „определя основните 
принципи и приоритети на националната културна политика, културните ор-
ганизации и органите за закрила на културата, на нейната национална иден-
тичност и начините за подпомагане и финансиране на културната дейност и 
творци“ (2). 

Опазването и обогатяването на културно-историческото наследство, 
съхраняването на българските традиции и обичаи се постига чрез учебното 
съдържание по технологично обучение в VІ клас. В обобщена тема „Кулинар-
ство“ учениците усвояват знания за спецификата на българската национална 
кухня и умения да приготвят някои традиционни български ястия. Дава им 
се възможност да открият общото и различното между нашата и чуждестран-
ни кухни. По този начин у тях се формира нагласа за спазване на традиции 
при спазването на определени обичаи (Коледа, Велик ден, Никулден и др.). 

Българските традиции и обичаи обединяват в едно поминъка, бита и 
културата на народа ни. Чрез въвеждането им у учениците се пробужда инте-
ресът им към българската култура. Възможността да разберат колко различ-
на е страната ни, независимо от малката си площ, ги кара да я обикнат повече. 
С навлизането ни в Европейския съюз и внедряването на някои общоприети 
принципи в Европа старите български традиции и обичаи са застрашени от 
изчезване и забрава. Затова е важно да търсим начините за тяхното оцелява-
не и съхраняване в чист вид. Все по често в учебното съдържание не само на 
технологичното обучение, а и по другите учебни предмети, трябва да се на-
бляга на българския бит и култура запазили се през вековете, за да не изчезва 
българското в душите ни. 

Чрез използването на фолклорни технологии у учениците се формира 
чувство за естетика. Технологичното обучение има голям принос за запазва-
не на националността. 
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РАЗВИТИЕ НА ФЕХТОВКАТА  
В ГР.ШУМЕН В ПЕРИОДА 1951-1997 г.

Николай Я. Николов

DEVELOPMENT OF FENCING  
IN THE TOWN OF SHUMEN IN THE PERIOD 1951-1997

Nikolay Y. Nikolov

ABSTRACT: This report aims to trace the origin of this sport in the city and 
its development from 1951 to 1997. We follow the development of fencing in 
Shumen due to the fact that our city is one of the three largest centers of fencing 
alongside Plovdiv and Sofia
KEYWORDS: fencing, development, sport.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-136/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Въведение
Фехтовката е вид борба между двама души, която представлява дуели-

ране с оръжия като саби, ножове и мечове. Терминът „фехтовка“ произхож-
да от времето на рицарите, когато се формира като отбранително умение. 
Първата книга за фехтовални умения датира от 12.век. 

През 17.векфехтовката се променя от важна техника за самоотбрана в 
широко практикувано бойно изкуство с много почитатели. Подготовката за 
дуели е било нещо обикновено, особено при мъжете от висшето общество до 
началото на 20. век, когато постепенно тя губи популярност.

Дългогодишно изследване на музейните архиви доказва, че град Шумен 
е люлка на още едно от многото за онова време за държавата ни начала. Благо-
дарение на европейското културно влияние през ХІХ век в Шумен възниква 
и още едно – така модерното за младите хора занимание по фехтовално из-
куство.

Цел на проучването е проследяването на развитието на спорта „фех-
товка“ в град Шумен за периода 1951 г. до 1997 година. 
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Основна задача на нашето изследване е възникването и еволюцията на 

фехтовката в град Шумен до 1997 г.
Методи на изследването:
1. Метод на сбор на данни.
2. Историографски метод.
3. Ретроспективен анализ на достъпни източници.
Организация на изследването
Изследването е проведено през периода 1998 г. – 2016 г. в два етапа. През 

първия етап 1998 г. – 2015 г. издирихме и систематизирахме информацията. 
Вторият етап – 2016 г. следобстоен анализ се подготви и написа тозидоклад.

Изложение
През последните десетилетия на ХІХ век, много унгарци продължават 

да търсят препитание или професионална изява в българските земи на Ос-
манската империя. Един от тях е забележителният аптекар – революционер 
Дьорд Силаги  – съратник на ЛайошКошут, Джузепе Гарибалди и Зигмунт-
Милковски, който бил наричан от всички шуменци Жорж. Неговото преби-
ваване в града е през периода 1869–1874 г. Унгарецът е признат за един от 
основателите на аптечното дело в България, а след дългогодишно проучване 
на неговата личност от историците се оказва, че е основоположник и на фех-
товката в българските земи. 

По историческите сведения от М. Георгиева1, от 1873 година датира и 
приятелството на колоритния унгарец с не по-малко забележителния шу-
менски интелигентен и също революционер Панайот Волов. Тяхната дружба 
вероятно се поражда от сходните им интереси в областта на фармацията и 
народната медицина и най-вече в революционните възгледи и дела. Дружба-
та им най-дейно се разгръща в процеса на реформиране на читалищното и 
театралното дело в града. На 26 декември 1873 г. е премиерата на пиесата на 
Добри Войников„Възцаряването на КрумаСтрашний“. Във връзка с бойните 
сцени в нея изпълнителят на главната роля Панайот Волов се заема сериозно 
с обучението си по фехтовка при унгареца. От този момент (според негови 
съвременници), П. Волов така се е запалил по модерното за времето си за-
нимание на младежта  – фехтовката, за която много е чел и във френските 
романи, че започнал да тренира усилено. От изложеното следва, че за пръв 
учител по фехтовално майсторство на П. Волов и на други шуменци се счита 
унгарецът Жорж Силаги през 1873 г. 

За начална дата на този спорт в града се приема месец август 1951 г. 
когато ВКФС (Върховен комитет на Физическата култура и спорт) в гр. Шу-
мен е изпратен инструктура по фехтовка Иван Минчев да проведе едномесе-
чен курс за инструктори треньори. В спортна зала „Юнак“ 10 – 12 младежи 
участват в обучението. Сред тях са Николай Генов, Левон Такворян и Стефан 

1 М. Георгиева – уредник на Къща музей „П. Волов“.
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Бобадов. Залата, в която тренират, е малка и неудобна за фехтовка (там са се 
провеждали тренировки по тенис на маса), и за да се проведат, е трябвало да 
се разчисти залата. Оръжията, с които са тренирали, са били старите оръжия 
на големите софийски отбори, а костюмите за игра са се шиели от местните 
шивачи. Въпреки трудностите и неудобствата тези младежи по-късно завою-
ват немалко успехи. Създадено е дружество „Панайот Волов“.

Първи хонорован треньор в гр. Шумен е Димитър Ангелов до м.април 
1957 г., след което в обучението по фехтовка се включва и Яким Лилков. Годи-
на по-късно се включва и Ангел Бойканов, също преподавател по физическо 
възпитание в града. Под тяхно ръководство фехтовката в града набира висока 
популярност. Започват участия на редица състезания с ранг на републикан-
ски и държавни първенства. Отборът на дружество „П. Волов“ (Яким Лил-
ков, Симеон Даалиев, Ангел Бойканов и Левон Такворян) на републиканско 
първенство за мъже на рапира и шпага през април 1958 г. се класира на второ 
място и на двете оръжия. Нашите състезатели оглавяват челните места и на 
последващите състезания. След тези постижения са отпуснати вече и пари за 
закупуване на нови оръжия и екипировка.

От м. март 1960 г. във фехтовален клуб Шумен работи като щатен тре-
ньор Димитър Атанасов. Тренировките вече се провеждат в по-удобния физ-
културен салон на техникума по механика, а по-късно в салона на 1-ва гим-
назия. До 1974 г. Димитър Атанасов е единствен треньор в града за всички 
възрасти и оръжия. Въпреки това отборите на града завоюват немалко успе-
хи. През м.април 1968 г. в Шумен се провежда републиканско първенство за 
юноши и девойки със 119 участници. На рапира нашите юноши старша въз-
раст стават републикански шампиони. Второ място заемат юношите старша 
възраст на шпага и девойките старша възраст на рапира.

През 1971 г. в Шумен се провежда републикански турнир за юноши и де-
войки в чест на X конгрес на БКП и 95 г. от смъртта на П. Волов. В турнира участ-
ват най-добрите отбори на страната. От домакините най-добре се представят 
Евгени Генчев (първо място) и Пенчо Христов (трето място). В края на годината 
Росен Жеков е избран за един от десетте най-добри спортисти за годината на 
Шуменски окръг. През тази година се налага и талантът на Георги Колев, впослед-
ствие и национален състезател. До 1978 г. рапърът Георги Колев е многократен 
шампион на съответната възрастова група на национални турнири. През 1977 г.
той става най-младия „Майстор на спорта“ в България само на 19 г. Участник в 
силните „Турнири на социалистическите страни“ и множество балканиади.

През 1972 г. спортистите на града получават съвременен спортен ком-
плекс, където има и зала за фехтовка. Капацитетът на комплекса може после-
дователно да побере 600 спортисти в различни спортове. През април 1973 г. 
се провежда поредният републикански турнир за юноши и девойки до 18 г. 
възраст. Участват 68 състезатели. 

Новата 1974 г. е забележителна с това, че треньорският състав е попъл-
нен с още двама треньори – Лазар Христов и Росен Жеков. При наличието 
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вече на трима треньори работата в клуба добива по-мащабни размери. Уве-
личават се и желаещите да тренират.

През учебната 1974–1975 г. се открива спортен интернат в града. През 
първата учебна година се обучават 104 деца, поставени при много добри ус-
ловия за спортуване. От този интернат треньорите си подбират талантливи 
деца за фехтовалния спорт. В този си вид интерната съществува 7 години.

На 6.03.1979 г. се провежда десето отчетно изборна конференция на ОС 
на БСФС, където се отчита приноса на шуменската фехтовка и придобива 
право да изгради съвет за високо спортно майсторство. През октомври се 
излъчват и разширените национални състави, които ще представят страната 
на олимпиадата в Москва. Включени са Янко Русев – щанги и Румен Кама-
джиев – фехтовка.

За седемте години от своето съществуване спортният интернат под-
готвя 9 майстори, 15 кандидат майстори на спорта и 38 първоразрядници. В 
националните юношески и девически отбори намират място 12 негови въз-
питаници. На републикански първенства и спартакиади интернатът взема 22 
златни, 20 сребърни и 15 бронзови медала.

В учебната 1981–1982 г. на мястото на спортния интернат се открива 
ЕСПУ със спортна насоченост. През 1984 –1985 г. са приети първите фехто-
вачи – 16 ученици. Бележат се и първите успехи по фехтовка. На републикан-
ското първенство за младежи в Русе ученикът Младен Младенов е шампи-
он на рапира. През следващата година интереса към училището се засилва и 
приетите ученици с профил фехтовка вече е 33.

През 1987 г. завършилият ВИФ „ Г.Димитров“ Бранимир Батанов също 
става преподавател в училището. Фехтовката в Шумен бележи все по-големи 
успехи под ръководството на четиримата треньори. Следващите три годи-
ни израства ново поколение фехтовачи, които участват в редица републикан-
ски и международни състезания. 

През 1989 г. се изявяват и младите рапиристи Ганчо Ганчев, Румен Ата-
насов, Георги Стоянов и шпажистите Николай Николов и Валери Бодуров. 
Те достойно представят Шумен и България на международните подиуми. На 
световното първенство в Бон, Германия през май 1993 г. Ганчо Ганчев е на 
15-то място от 115 участника. Участва в пет балкански първенства, където 
заема призови места, но най-успешното му състезание е през 1993 г, когато 
става балкански шампион в Румъния. През 1997 г. Ганчо Ганчев е единстве-
ният участник от България на световното първенство за мъже през 1997 г. в 
ЮАР-класира се на 33-то място от 136 участници.

На републикански първенства през 1991 г. Николай Николов е първи 
на шпага а Валери Бодуров – втори.Същата година на международен турнир 
в Братислава Николов става 24-ти от 146 участници. През 1992 г. Валери Бо-
дуров става републикански шампион на шпага за двете възрасти – кадети и 
младежи, а Николай Николов е 2-ри. Въз основа на отличните им постижения 
и първите места в ранглистата двамата са включени в националния отбор и 
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заминават на световно първенство в Бон, Германия. От 129 участници Валери 
Бодуров се класира на 42-ро място и това му постижение го нарежда сред 10-
те най-добри спортисти за 1992 г. на Шуменски окръг.

Следващите години 1993 до 1997 г. са изключително силни за шумен-
ските състезатели. Две Балканиади за кадети и младежи през 1993 г. – Валери 
Бодуров–второ място, Николов  – шести. Балканско първенство за мъже  – 
Младен Младенов 2-ро място. През 1994 г. Георги Стоянов е носител на Купа 
България за кадети. 

Призови места на Купа България 1996 г. Републиканско първенство 
младежи, шпага – Йосиф Ангелинов 2-ри, Николов и Светослав Георгиев – 
3-ти. Постиженията на шуменската школа дават право на участие на състе-
зателите ни в турнири във Флорина – Бодуров 1-во място. През 1997 г. Ганчо 
Ганчев е абсолютен шампион, спечелвайки Купа България, турнир Академик 
и Републиканското състезание при мъжете.

Заключение
Като заключение се налага изводът, че развитието на фехтовката в 

гр.Шумен в анализирания период 1951–1997 г е много добро. Наличието на 
квалифицирани треньори, амбициозни състезатели и спортни бази спома-
гат за тези резултати. За отрицателен фактор може да се посочи закриване-
то на спортното училище в града през 1994 г. Това затруднява набирането на 
нови кадри за спорта в това число и фехтовката. Закриването на дружества-
та за физкултура и спорт води до това, че клубовете стават самостоятелни 
единици(Сдружения с нестопанска цел) на самоиздръжка.Имено липсата на 
финансови средства е един от главните фактори за постепенното западане на 
фехтовката в града и въобще в страната. 
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ABSTRACT: The report examined the social policies pursued in the EU Member 
States applying various approaches for measuring and improving the quality of 
social services. It follows the diversity in the formulation of standards, criteria 
and control procedures due to the lack of unified requirements for social services 
in the EU. It is the element of the legal orders of any Member State, it autono-
mously determine the forms of organization and control of social services pro-
vided by its citizens.
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I. Въведение
Днес пред всички страни–членкина Европейския съюз, особено в усло-

вията на световна икономическа криза, остро стои въпросът с необходимост-
та от модернизиране на системите за социални услуги. Друг дискусионен въ-
прос е качеството на предоставяните услуги. В нашата страна е необходимо-
цялостноусъвършенстване на действащатасистема за социални услуги. Също 
така е необходимо ефикасно законодателство, регулиращо тази система. Така 
например в законодателството не се предвиждаустановяването на потреб-
ностите на всяка една община от социални услуги, не съществува законово 
разпореждане във всяка община да има минимум брой социални услуги.Като 
цяло социалните услуги у нас се развиват неорганизирано, в резултат на кое-
то се изразходват огромни средства, а социалният ефект от това не е доста-
тъчно ясно определен. Необходимо е да се проучат конкретно потребностите 
на населението във всяка община, за да се откликне на нуждите на лицата, 
които имат нужда от ползване на социални услуги. Строгият контрол върху 
стандартите и критериите за качество на социалните услуги ще ги направи 
и ефективни. С такива подходи социалните услуги за пълнолетни лица ще 
бъдат ефективни и качествени за ползвателите си. В доклада е направен срав-
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нителен анализ на добрите практики по стандартизиране на социални услуги, 
предназначени за различни целеви групи, използвани в развити и водещи в 
социалната сфера държави.

II. Изложение
Според  националния орган за стандартизация в Република България 

(Български институт за стандартизация) определението за стандарти: „об-
щопризнати правила и норми, които могат да включват подробни технически 
спецификациипроцедури за производство, методи за изпитване и оценява-
не на съответствието“  [12]. Когато се прилагат стандарти, към социалните 
услугисе постига по-високо качество и по-добра ефективност, като се удо-
влетворяват услугите и се удовлетворяват в по-голяма степен потребности-
те и очакванията на потребителите и клиентите. За да се повиши доверието 
на обществото към стандартите, е необходимо при тяхното разработване и 
обсъждане да участват повече заинтересувани от стандартизацията страни. 
Според Н. Радев стандартът е официално признат документ, отразяващ опти-
малния резултат от изследвания или от критичен опит. Стандартът съдържа 
комплекс от норми и изисквания към обекти [10]. Стандартите се издават от 
компетентни организации като държавните органи например. Критерий (от 
гр. kriterion — признак за определяне) е признак, основание, мерило за оцен-
ка на нещо. Според Н.Радев под критерий се разбират условия, с помощта 
на които може да се прецени състоянието на дадена система. Предпостав-
ка за въвеждане на стандарти и критерии за качество е общото съгласие на 
страните по отношение на тяхната необходимост и готовност за спазване. 
Въвеждането на стандарти и критерии за качество предполагавъзможност за 
организиране на дейността по начин, който ще позволи спазването им, изме-
рими и обективни изисквания, които позволяват лесно въвеждане и контрол 
[10]. В действащата нормативна базав нашата страна понятията „критерий“ 
и „стандарт“ са дефинирани в Наредбата за критериите и стандартите за со-
циални услуги за деца. Член 2 от тази наредба гласи: „Стандартите за социал-
ни услуги за деца определят изискванията за качество на социалната услуга. 
Критериите за социални услуги за деца са показателите, по които се оценява 
съответствието между представянето на социални услуги и утвърдените с на-
редбата стандарти за социални услуги за деца“. Стандартите и критериите за 
социалните услуги за пълнолетни лица са регламентирани в чл. 40е и чл. 41 от 
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). Пра-
вилникът не прави разлика между стандарти и критерии и поставя еднакви 
изисквания за специализираните институции и за социалните услуги в общ-
ността.Разписани са шест групи стандарти за социални услуги: 

1. Местоположение и материална база.
2. Хранене.
3. Здравни грижи.
4. Образователни услуги и информация.
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5. Организация на свободното време и личните контакти.
6. Обслужващ персонал.
Тези текстове имат общ рамков характер, което е основен недостатък 

на действащата система за социални услуги в нашата страна. Затова в насто-
ящия доклад ще разгледаме някои от другите европейски страни и техния 
опит в стандартизацията на социални услуги.

Застаряването на европейското население е ключова предпоставка за на-
растващото търсене на здравни и социални услугиза пълнолетни лица. Пред-
вижданията на Европейската комисия са, че в периода 2010 – 2060 г. делът на 
населението на ЕС на възраст над 65 години се очаква да нарасне до почти една 
трета от цялото население.Застаряването на населението провокира нараства-
нето в търсенето на социални и здравни услуги, което изисква повече финансо-
ви средства за задоволяване на това търсене. Същевременно глобалната иконо-
мическа криза и последвалата я финансова рецесия налагат необходимостта от 
значителни бюджетни ограничения в публичния сектор. Затова Европейската 
комисия, съвместно с държавите-членки и с представители на потребителите и 
доставчиците на услуги се стремят да модернизират сектора на социалните ус-
луги и вземат решения за най-ефикасно и икономически ефективно да финан-
сират висококачествени социални услуги [4]. Практиката по стандартизиране-
то на социални услуги е изискване, пред което се изправят европейските стра-
ни в наши дни.Като цяло стандартизацията е един сравнително нов инструмент, 
който навлиза в практиката на водещите страни от Европейския съюз сравнител-
но скоро. Първите документи установяващи стандарти в областта на социалните 
услуги се приемат във Великобритания, Германия, скандинавските страни, Холан-
дия, Белгия и Испания някъде в края на миналия век. От тогава тази практика тър-
пи сериозно усъвършенстване и бързо разширява областта си на приложение[9].

Основа за разработкатана международните стандарти на социалните 
услуги са препоръките на Съвета на Европа, Международния пакт за граж-
дански и политически права (МПГПП) и Международния пакт за икономиче-
ски, социални и културни права (МПИСКП) (1966 – 1970). Други документи, 
коитовлияят на изграждането на системата от международни стандарти за 
социални услуги в ЕС, са и:

• Принципите в Конвенцията на ООН за правата на хората с уврежда-
ния (2007);

• Стандартните правила на ООН за равнопоставеност и равни възмож-
ности за хората с увреждания (1993);

• Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи (1992) и първият допълнителен протокол към нея;

• Конвенция за защита на правата на хората с увреждания (приета на 
13.12.2006 г. от ОС на ООН);

• Европейската социална харта (ЕСХ)(1961 г., ревизирана 1996 г.).
Европейската социална харта се превръща във фундамент на регула-

цията на всички социални права включително и на системата за социални 
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услуги в страните членки на ЕС. Сред тези социални права и социални ус-
луги се поставя акцент върху правата на хората с увреждания и съответните 
мерки, необходими за тяхната защита. „Право на инвалидите на независим 
живот, социално интегриране и участие в живота на общността“(Чл.15, ЕСХ). 
Специално внимание се отделя и на възрастните в чл.23 от ЕСХ, „право на 
възрастните хора на социална закрила“ [2]. С цел да се осигури ефективното 
упражняване на това право на възрастните хора, страните членки задължа-
ват да приемат или насърчават, пряко или в сътрудничество с обществени 
или частни организации, подходящи мерки. От една страна, те са предназна-
чени преди всичко да дадат на възрастните хора възможността, колкото може 
по-дълго да останат пълноценни членове на обществото. От друга страна, 
подходящите мерки могат да дадат на възрастните хора възможността сво-
бодно да избират своя начин на живот и да водят независимо съществуване 
в обичайната им среда, докато искат и могат [7]. Част от добрите практики 
на страните-членки е да сестремят да повишат ефективността и ефикасност-
та на процеса надоставка на социални услуги за пълнолетни лица внякои от 
следните посоки: управление на изпълнението, ориентиране къмпотребите-
лите, интегриране на услуги и промяна в скалите на управление и др.[8].

Европейската комисия финансира изследвания и анализи, свързани 
с бедносттаисоциалното изключване, пенсиите, здравеопазването и дълго-
срочните грижи.Показателен пример в това отношение есъздадената с реше-
ние 1672/2006 от 24 октомври 2006 г. наЕвропейския парламент и Съвета на-
Европейския съюз „Програма за заетост исоциална солидарност“ (ПРОГРЕС) 
с период надействие 2007-2013 г. Тя има за цел да подкрепи финансово дей-
ностите на ЕС в социалната сфера и заетостта в контекста на Лисабонската 
стратегия. През 2007 г. Европейската комисия представя стратегия за подкре-
па за качеството и стандартизирането на социалните услуги в ЕС1. Тази стра-
тегия предоставя свободата на държавите-членки да определятсамостоятелно 
вида на социалнитеуслуги от общ интерес, както и задълженията отнасящи 
се до тези услуги итехните организационни принципи. В последствие, чрез 
програма „ПРОГРЕС“2 в периода 2008 – 2010 г. се финансират проекти, които 
разработват инструменти, определящи, измерващи и подобряващи качест-
вото и стандартизирането на социалните услуги от общ интерес и най-вече 
тези, свързани с дългосрочните грижи [4].В обсега на европейската практика 
по стандартизиране на социални услуги попада и Виенският план за действие 
по проблемите на стареенето. Той е одобрен от Генералната асамблея на ООН 

1 СОМ (2007). Услуги от общ интерес, включващи социални услуги от общ ин-
терес: нов европейски ангажимент, Съобщение от Комисията до Европейския иконо-
мически и социален комитет и до Комитета, Брюксел, 20.11.2007.

2 Програмата „ПРОГРЕС“ е програма на ЕС за заетост и социална солидарност. 
Програмата осигурява финансова подкрепа за изпълнението на целите на социалната 
програма на ЕС.
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през 1982 г. В него са изведени основните принципи за отношение към ста-
рите хора и конкретни препоръки към държавите в тази област. Част от тези 
препоръкиса за насърчаване и подкрепа на здравословния начин на живот 
и борба с възрастовата дискриминацията, постигане на високи равнища на 
заетост и намаляване на бедността вследните области [7]:

1. Здравеопазване и хранене.
2. Защита на старите хора като потребители.
3. Жилище и обкръжаваща среда.
4. Семейство.
5. Социално осигуряване.
6. Обезпечаване на доходи.
7. Заетост и образование.
Документът се основава на разбирането, че „уважението към старите 

хора и грижата за тях, което винаги и навсякъде се явява един от малкото 
неизменни фактори на човешката цивилизация, обуславя оцеляването и про-
греса на човечеството“ (Декларация на министрите UNECE – 2012 Виена) [7].

Независимо че социалните услуги са организирани по различен начин 
в отделните страни членки, те се подчиняват на общи принципи и тенденции, 
очертаващи общата рамка на европейско ниво.Тези общи принципи са [8]:

1. Държавните органи на различнитеуправленски нива да работят бли-
зо догражданите.

2. Осигуряване на гражданите на достъп до качествени социални услуги 
натериторията на страните членки.

3. Прилагане на индивидуален подход и принцип на солидарността 
припредоставяне на социални услуги.

4. Изискване за участие на трета финансираща страна.
5. Въвличане на потребителите в процеса на тяхното предоставяне иад-

министриране.
6. Децентрализация на организацията на социалните услуги от цен-

трално къмместно ниво.
7. Възлагане на социални услуги от обществен интерес на частни дос-

тавчици.
8. Използване на различни форми на публично-частни партньорства и 

на другиизточници на финансиране за допълване на публичното фи-
нансиране.

9. Прозрачност на политики и процедури.
10. Правна сигурност.
ЕС не предоставя конкретни унифицирани изисквания за качество 

и стандартизация на социални услуги за пълнолетни лица към държавите 
членки, затова те организират социалните услуги в рамките на автономната 
социална политика, която развиват. Всяка държава членка автономно опре-
деля формите на организация и контрол на социалните услуги, предоставяни 
на нейните граждани.В европейската практикасъществуват два подхода при 
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отчитането и подобряването на качеството на предлаганите социални услуги 
за пълнолетни лица, които страните членки следват[5]:

1. Отсъствие на изрично разписани стандартиза социални услуги за 
пълнолетни лица – Франция, Белгияи други северноевропейски стра-
ни като Швеция, Дания и Финландия.

2. Нормативно установени и подробно разписани стандарти засоциални 
услуги за пълнолетни лица – Великобритания, Германия, Румъния и т.н. 

Всички държави, разглеждани в доклада, са членки на Европейския 
съюз и оттук следва, че тяхната правна среда отговаря на законодателството 
на ЕС.

Системата за стандартизация на социалните услуги на Великобрита-
ния започва да се изгражда с приемането на специален Закон за стандартите 
по предоставяне на грижи приет през 2000 г. Той създава национални мини-
мални стандарти (НМС)регулиращи предоставянето на различни социални 
услуги за целеви групи. Установени са НМС за следните социални услуги[9]:

• Домове за лица между 18–19 години;
• Социални услуги, предоставяни в общността, при които бенефициен-

тът остава в дома си;
• За здравна помощ предоставяна по домовете;
• За домове за деца;
• За приемни семейства;
• За специализирани заведения за здравна грижа;
• За учебно-професионални заведения;
• За възрастни хора над 65-годишна възраст.
Самите стандарти са разработени така, че регулират групи от дейнос-

ти, които включват следните елементи на социалната услуга: избор на дом; 
здравни и лични грижи; ежедневен живот и социални дейности; оплаквания 
и защита; околна среда; персонал. Всеки стандарт е номериран и обвързан 
с дефиниран очакван резултат. Стандартите са качествени и представляват 
средство за оценяване на равнището на извършването на посочените групи 
от дейности. Заедно с това те предоставят и количествено измерими доказа-
телства, че поставяните минимални изисквания са достигнати.Спазването на 
НМС по отношение на предлаганите социални услуги се осигурява от спе-
циализиран орган – Национална комисия по стандартите за социални услуги 
(грижи), който функционира като независим орган. Освен това съществува 
специален орган към Министерството на здравеопазването (Департамент на 
здравето), който осъществява контрол върху дейността на местните власти 
по отношение качеството на предоставените социални услуги. Системата за 
контрол освен това включва разработени специално 50 индикатора, които 
обхващат всички аспекти на предоставяните социални услуги и чрез тях се 
съпоставят предоставяните социални услуги. Всички социални услуги за-
дължително се подлагат на мониторинг поне веднъж в годината от страна на 
Инспектората, който еспециализиран контролен орган към Департамента на 
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здравето във Великобритания. Друг специализиран контролен орган е Гене-
ралният съвет за социални грижи, който следи за квалификацията на всички 
социални работници работещи в сферата на социалните услуги посредством 
професионален кодекс на работодателите и служителите в сферата на соци-
алните услуги. От своя страна всички работещи в сферата на социалните гри-
жи подлежат на вписване в Регистър на социалните грижи. Той представля-
ва публичен документ, който удостоверява, че вписаните лица отговарят на 
действащите стандарти и спазват Професионалните кодекси на работодате-
лите и служителите в сферата на социалните услуги. Те са приети през 2002 г. 
и определят отговорностите на работодателите и на социалните работници 
при предоставянето на социалните услуги[9].

Във Франция,както вече отбелязахме, няма изрично разписани стан-
дарти за социални услуги. Липсата на национални стандарти за социални ус-
луги за пълнолетни лицакореспондира с водещата роля на отделните общини 
и области в планирането и начина на предоставянето на съответната соци-
ална грижа [5]. Френската държава успешно ограничава ролята си като пряк 
доставчик науслуги, но запазва силната си роля като регулатор.От 1982 г. до 
2003 г. се приемат серия от актове за децентрализация на социалните услуги, 
делегиращи повече отговорности на местните органи на управление, които 
често се обръщат към Неправителствени организации(НПО) за възлагане на 
определени услуги с цел да спестят разходи, но също и поради това, че НПО 
не са обект на същите строги правила и контрол. Редица големи доставчици 
на социални услуги, предоставящи социални услуги, финансирани до голяма 
степен от местните органи на управление са истрого регулирани.Вътрешната 
регулация на френските НПО също така е много строга и това води до високо 
качество на социалните услуги за пълнолетни лица.Освен това съществуват 
и много по-малки доставчици на социални услуги, които избягват строгото 
регулиране и разчитат значително на доброволци, което не означава задъл-
жително, че качеството на социалната услуга е ниско[6].През 2002 г. Фран-
ция приема Закон за обновление на социалната и медико-социална дейност, 
който регулирафункционирането на социалните услуги в страната днес. За-
конът дефинира задачите от общ интерес и социална полза на социалните и 
медико-социални заведения в страната. Той регламентира следните социални 
дейностив общ интерес [6]: 

1. Административна или съдебна закрила на детето и семейството, на 
младите хора, на лицата с увреждания, възрастните лица или лицата в затруд-
нено положение. 

2. Възпитателни дейности, медико-възпитателни, медицински, тера-
певтични, педагогически и обучителни, адаптирани към потребностите на 
лицето, към неговото ниво на развитие, потенциал, промяна в състоянието, 
както и към възрастта му. 

3. Дейности за образователна интеграция, адаптация, реадаптация, со-
циална и професионална интеграция и реинтеграция, подпомагащи актив-
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ния живот, информационни и консултантски относно техническите помощи, 
както и подпомагане в работата. 

4. Подпомагане в различни житейски ситуации, подкрепа, грижи и съ-
пътстващи дейности. 

5. Дейности, допринасящи за социалното и културно развитие, както и 
за включване посредством икономическа дейност.

За оценяване качеството на предоставените социални услугии заве-
денията за тях е създаден специализиранорган, който се нарича Национал-
на агенция за оценяване и качество на социалните и медико-социалните 
услуги и заведения.Този орган дава оценка по дейностите и качеството на 
предоставените социални услуги. На всеки 5 годинисе правят задължител-
ни вътрешни и външни оценки на социалните услуги, определени от тази 
агенция, проверяват секритериите, на които трябва да отговарят договори-
теза предоставяните от тях социални услуги.Част от тяхса спазване на пра-
вата напотребителите, контрол на качеството (цели, показатели, оценяване 
надейностите),координиране на осъществяваните операции и работа в мре-
жа. Контролни функции върху дейностите по предоставяне на социални ус-
луги могат да осъществяват и органите, които издават съответните разреше-
ния за дейността (за спазване на хигиенни изисквания, за противопожарна 
безопасност, за безопасна трудова среда и др.).Те осъществяват инспекция 
на място, разпореждат и имат правомощия за затваряне на институциите[8].
Някои общини създават общностни и междуобщностни центрове за социал-
на дейност, които упражняват известен контрол върху съответните общини 
в социалната област. Тези центрове са административни формирования – об-
щинска собственост. Те могат да се управляват от управителен съвет, от кме-
та на общината или от ръководителя наспециално създадено учреждениеза 
междуобщинско сътрудничество.

В началото на 90-години в Холандия стартира реформата за подо-
бряване на качеството на социалните услуги. Тя е една от страните с много 
добре изградена система за стандартии качество на социални услуги.Отго-
ворността запредоставянето на социални услуги в страната е почти напълно 
децентрализирана.В Холандия са изградени и действат пет основни сектора 
за социални услуги:

1. Грижа за хора с увреждания.
2. Грижи за възрастните хора.
3. Етническите малцинства.
4. Политиката за младите хора.
5. Местната социална политика.
През 1996 г. в Холандия е приетспециален Закон за качество на грижи-

те, който се фокусира върху подобряването на социалните услуги и отговор-
ността на доставчиците на социални услуги. Законът за качество на грижите 
установява стандарти за качество на институционалната грижа. Според него 
основната отговорност за предоставянето на качествени социални услуги но-
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сят доставчиците. Законът регламентира четири групи изисквания, с които 
следва да се съобразят доставчиците, предоставящи институционална грижа: 

1. Институциите трябва да предоставят „адекватна грижа“ – това е инди-
видуално ориентираната, ефикасна и качествена грижа за потребителя.

2. Структурата и организацията на институцията трябва да осигурява 
предоставянето на адекватната грижа.

3. Институцията трябва да осигури система на постоянен мониторинг и 
контрол за качество на предлаганите от нея социални услуги.

4. Институцията трябва да публикува годишния си отчет за качество на 
социални услуги. 

Министерството на здравето, социалната политика и спорта на Хо-
ландия се стреми да повиши качеството на социалната грижа въз основа на 
сътрудничеството, установено с Асоциацията на грижите за хора с увреж-
дания, която представлява повече от 200 доставчици на социални услуги. 
През 1997 г. асоциацията създава Надзорна група за качество, която развива 
система за качествено оценяване на социални услуги, предоставяни на хора 
с увреждания. Системата за качествено оценяване на социалните услуги се 
състои от шест компонента[5]:

• Услуги;
• Организация и политика, следвана от доставчика на социални услуги;
• Човешки ресурси;
• Резултати;
• Оценка и подобряване на качеството на социални услуги;
• Безопасност и околната среда.
Законът за качество на грижите определя доставчиците на социални ус-

луги като субекти, задължени да прилагат въведените стандарти. Инспекто-
ратът за здравни грижи към Министерство на здравето, социалната политика 
и спортае органът, който осъществява редовен мониторинг на прилагането 
на разписаните стандарти за социални услуги за пълнолетни лица. Най-висо-
ка степен на участиена потребителите в процеситена контрол на качеството 
на социалните услуги имаме отново в Холандия, тъй като социалната поли-
тика на тазистрана е изцяло насочена към удовлетворяването на нуждите на 
потребителитена социални услуги[3].

Според румънскотозаконодателствосоциални услуги представляват 
дейност или съвкупност от дейности, въведени, за да отговорят на социални 
потребности, на конкретен индивид, семейство или група за преодоляване на 
трудни ситуации, предотвратяване и борба с риска от социално изключване, 
насърчаването на социалното включване и подобряване качеството на жи-
вот. Според Закона за социално подпомагане от 2011 г. социалните услуги се 
класифицират в зависимост от обхвата на услугата, с цел да се гарантират 
основните потребности на лицето като[11]:

1. Услуги за лична хигиена.
2. Услуги за възстановяване / рехабилитация.
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3. Преходни услуги / социална реинтеграция.
През декември 2012г, румънското правителство одобрява Национална 

стратегия за развитие на социалните услуги и план за действие за нейното 
изпълнение. Целта на тези документи е привеждане на социалните услугив 
страната в съответствие с практиката и политиката на ЕС. В светлината на 
дълбоките промени, които са осъществени в румънското общество през по-
следните 15години, основната цел на стратегията е да насърчи солидарността 
с най-уязвимите групи от населението, чрез споделяне на отговорностите на 
регионално и местно ниво.Националната стратегия за развитие на социални-
те услуги е в съответствие с програмата за управление на социалното осигу-
ряване и социални услуги за периода 2005–2008, когато са одобрени и стан-
дарти за качество на социалните услуги. Това става на два етапа [11]:

• 2006 г. – се въвеждат минимални стандарти за социални услуги в до-
мове за възрастни хора с увреждания; 

• 2008 г. – се въвеждат специфични стандарти за социални услуги в жи-
лищни центрове, дневни центрове и защитени жилища за възрастни 
хора с увреждания.

На пазара на социални услуги в Румъния, неправителствените орга-
низации са най-важните недържавни участници, както поради техния брой, 
така и поради многообразието от социални услуги, които предлагат на хора в 
нужда. За съжаление, териториалното разпределение на неправителствените 
организации е неравномерно и в тази страна съществуват области, където 
техния брой е много малък. Друго много важно обстоятелство е, чеоргани-
зациите на гражданското обществоса допринесли най-много за повишаване 
качеството на социалните услуги, предлагани за хората внужда. Те са тези, 
които са въвели различни видове социалниуслуги на пазара в Румъния, те са 
първите, които са установили стандарти закачество за получаването и пре-
доставянето на тези услуги. По-голямата част отстандартите, установени от 
държавата, са разработени заедно с организации снестопанска цел въз основа 
на оценките на последните. Също така в тази сфера се смята, че участието на 
семейството и на семейната общност в предоставянето на социални услуги, 
свързани с полагане на грижи за възрастни, може също да доведе до повиша-
ване на тяхното качество. Семейството и семейната общност са най-близо до 
хората в нужда и познават проблемите им най-добре, затова те са в състояние 
да предоставят най-добрите решения[1].

III. Заключение
В България като една от страните нови членки на ЕС е постигнатооб-

ществено съгласие за посоката на реформите в социалната сфера, които се оч-
акват от нея. Работи се в посока заразширяване на възможностите на лицата, 
потребители на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот, за-
индивидуализация на социалните услуги за пълнолетни лица и съобразяване 
с конкретните потребности на клиентите. Работи се интензивно за провежда-
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не на реформите, но съществуватоще много предизвикателства.Съществуват 
проблеми с ефективността на социалнитеуслуги, които получават преобла-
даващия брой лица,зависими от грижи. България има нужда от разработката 
на конкретни стандарти за качество на социални услуги за пълнолетни лица. 
Контролът върху тези стандарти също трябва да е ефикасен и ефективен, за 
да може потребителите да получават качествени социални услуги. Опитът на 
страните членки на ЕС би могъл да съдействаза усъвършенстване на систе-
мата за стандартизация на социални услуги в нашата страна и ще помогне 
на потребителите на социални услуги в България да получават качествени 
социални услуги, независимо от техния доставчик.
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ТРАДИЦИИТЕ В СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА 
СИСТЕМА НА В. СУХОМЛИНСКИ

Олга Костова

THE TRADITIONS IN THE SOCIAL PEDAGOGICAL 
SUSTEM OF V. SUHOMLINSKIY

Olga Kostova

ABSTRACT: The work of Vasiliy Suhomlinskiy attracts more and more the at-
tention of the world academic and pedagogy society. The social-pedagogic system 
developed by him has enriched the field of pedagogy with its innovative approach 
and has brought a new understanding into the theory and the practical applica-
tion of the tuition and education. In his work Vasiliy Suhomlinskiy uses actively 
the traditions as a tool of the folk pedagogy, and he also creates new celebrations 
and traditions. The contemporary pedagogy pays more often attention to the 
traditions and uses them as a tool in the educational-tuition process. 
KEYWORDS: traditions, education, tuition, pedagogical traditions, school, team. 

Понятието „традиция“ със своите корени отива към латинското 
tradition; към глагола „tradere“, значeщ „предавам“. Първоначално то се из-
ползва в буквално значение за предаване на нещо материално, впоследствие 
значението се променя, тъй като можем да предаваме и нематериални неща – 
определени навици, умения. Границите на семантическия спектър на поня-
тието „традиция“ показват основно качественно отличие на всичко, което 
можем да сложим в това понятие: традиция е преди всичко това, което не е 
създаденото от индивид, това, което му е предадено отвън.

В европейската култура до Новото време латинското понятие се асоци-
ира с това, което е свързано с миналото на културата, а в епохата на Просве-
щението понася критическо отношение и е в центъра на множество дискусии. 
И. Г. Гердер, разсъждавайки за възпитанието отбелязва, че културата и наука-
та в основата си били просто една религиозна традиция.

Реакцията на това критично отношение в епохата на Просвещението 
намира възторжено отношение към традицията през годините на Роман-
тизма. Затова съвсем логично е, че към традициите заедно с другите науки 



708
се обръща и педагогиката, която представя педагогическите традиции като 
универсален елемент на културата. Разбирането за традицията, като важна 
форма на съхранение и предаване на културното наследие на подрастващо-
то поколение,става причина за нейното изследване от М. В. Богуславский, 
Г. Б. Корнетов, М. В. Савин и др.

Съвременният изследовател на педагогическите традиции М.В.Савин ги 
определя като „…цялостно исторически сложило се педагогическо явление, 
представляващо неотделима част от националната културна среда, която обез-
печава непрекъснатото развитие на педагогическата теория и практика“/1/. 
Към традициите като съставна част на педагогическия процес се обръщат и 
големите педагози на своето време А. Макаренко, В. Сухомлинский и др.

Творчеството на Василий Сухомлинский с всяка година привлича по-
вече вниманието на световната научна и педагогическа общественост. И това 
не е случайно-разработената от него социално-педагогическата система обо-
гатява педагогическата наука с новаторските идеи и положения, внася при-
нос както в теорията, така и в практиката на образованието и възпитанието. 
Василий Сухомлинский активно използва традициите на народното възпи-
тание, труда, бита, гражданския живот, постиженията на народното възпи-
тание, празниците, обредите и игрите в своята педагогическа дейност. Олга 
Сухомлинская пише: „…традициите съставиха същественна част от педаго-
гическата система на Василий Александрович, в която заедно се преплетоха 
революционните, трудовите и патриотически традиции на съветските хора 
и националните обичаи на украинския народ с оригинални педагогически 
форми, измислени от самия педагог и които носеха романтико-героичен ха-
рактер“/2/. Олга Сухомлинская подчертава,че традициите великият педагог 
използва за постигане на определени конкретни цели и заедно с това,за съз-
даване на атмосфера на празничност, приповдигнатост, красота, духовност. 
Традициите стават важно средство за трудово и гражданско възпитание на 
децата, те обогатяват и разнообразяват методиката на възпитателната работа 
в Павлишкото средно училище. 

А самият Василий Александрович пише: „За детството, отрочеството и 
юношеството нашите възпитанници съхраняват, без съмнение, най-топли и 
сърдечни спомени. Отделните явления в училищния живот сега вече се пре-
дават от едно поколение към друго, стават традиция“ /3, 79/.

Нека да се спрем на най-важните от традициите. Ще започнем от праз-
ниците традиции за най-малките деца.

Една от добрите традиции на училището е посрещането на седемго-
дишните деца-бъдещите първокласници. Това се случва в началото на юни. 
Децата са посрещнати от деца – учениците от VІ–VІІ класове. Всяко дете 
получава подарък сборник стихотворенията на А. Пушкин или „Кобзар“ на 
Т.  Шевченко, почерпват ги с плодове от училищната градина. От този ден 
децата с гордост се смятат за най-малките ученици. За най-малките деца в 
селото се организира Новогодишен празник. Довеждат ги майките. Децата 
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получават подаръци, организират за тях представление на кукления театър 
от първокласниците. Това, отбелязва Василий Сухомлинский, е много ценно 
и интересно, защото първокласниците за пръв път се изявяват в ролята на 
по-големите, грижат се за празника на малките.

Празникът на първия звънец за първокласниците се провежда в пър-
вия учебен ден. Абитуриенти посрещат първокласниците, поздравяват ги, 
подаряват им книги с пожелания, водят ги в училищната градина и им преда-
ват грижите за дърветата, които те са засадили, когато са дошли в училището 
за първи път. И по традиция първокласниците и абитуриенти засаждат дър-
во на вечната училищна дружба ябълка. 

Празник на последния звънец за абитуриентите. Събират се абитури-
енти и първокласници. Сега вече първокласниците подаряват книги на аби-
туриентите и цветя. Вече става традиция да се подаряват книги на украински, 
руски и чужди класици. Подаръците на първокласниците – книги с пожела-
ния, написани с големи детски букви, последния звън на училищния звънец-
всичко това символизира вечността на знанието, на училищния колектив и 
остава завинаги в сърцето на завършващите училище.И тогава един от аби-
туриентите от името на всички се обръща с думи на благодарност към своите 
учители.

Тържествен празник е посветен на връчването на атестатите на абиту-
риентите. Най-възрастният от учителите говори на младите хора. Това слово 
обръщение готви целият педагогически колектив, защото в него са силата на 
всички учители, целият педагогически опит на целия педагогически колектив.

За цял живот остава в паметта този празник и тези думи на напътствие. 
„Напътственните думи на педагогическия колектив остават в паметта на 
тези, към които са адресирани за цял живот.За това свидетелстват спомените 
на хората, които отдавна са завършили училище. Възпитателната сила да ду-
мите е огромна“ /3, 81/.

Традиционно в училище на 30 януари се провеждат срещи със завър-
шилите училище. В този ден училището посещават тези, които скоро или от-
давна са завършили училище.Тези срещи показват уважение към педагоги-
ческия колектив, към своето училище, показват резултатите от работата на 
учителите. 

Трябва да обърнем внимание, че много празници, прераснали в тради-
ции, са свързани с книгите. Два пъти в годината –в края на първия срок и в 
края на учебната година в училище се отбелязва денят на родното слово. Ня-
кои обреди на този празник са станали традиционни. Децата канят възраст-
ните хора от селото и провеждат своеобразен конкурс за четене на разкази и 
стихотворения. Победителите са награждават от гостите на тържество.

В красива традиция се превръща и общоучилищният празник на кни-
гата. Преди началото на учебната година, на 31 август, в училище идват децата 
и родителите. В този ден родителите подаряват книги на децата, а децата – 
един на друг.

Традициите в социално-педагогическата система на В. Сухомлински



710
Василий Александрович възпитава в децата любов и уважение към ро-

дителите, особено към майката.Той прави много, за да се утвърди в семей-
ството култ към майката, защото от нея човек взема всичко добро и чисто и 
смята,че децата трябва да чувстват моралната красота на труда, която носи 
радост на майките.

През първата пролет на своето обучение в „Училище на радостта“ деца-
та засаждат „Градина на майката“ – ябълки и лози.Тази работа им носи голямо 
удовлетворение и те с нетърпение очакват кога ще цъфнат дърветата, кога ще 
узреят плодовете, за да ги занесат на своите майки. „Към никакъв друг вид 
труд децата не се отнасят с толкова внимание, като към грижата за тези дръв-
чета.Всички с нетърпение очакват кога ще цъфнат дърветата“ /4, 240/.

Затова в училището се създава традиция да се празнува Празник на 
майката – пролетен и есенен. За този празник се готвят всички ученици. В на-
вечерието на празника, 7 март на майките се подаряват подаръци, направени 
от детските ръце – албуми с рисунки, изработки от дърво, цветя, отгледани 
в училищния разсадник, горски пролетни цветя. А на самия празник, 8 март, 
децата съобщават на майките си нещо приятно, свързано с обучението в учи-
лище. 

В есенния Празник на Майката децата подаряват на майките си това, 
което сами са отгледали със своя труд: цветя, ябълки, грозде. Василий Алек-
сандрович се стреми празниците на Майката да не бъдат звучни, организа-
ционни, а семейни,топли,защото тук най-важното са чуствата.

Тази традиция възпитава у децата правилния поглед на източник на ра-
достта, която един човек носи на другия и най-напред радостта от добрите дела.

Особено голямо значение във възпитаването има духовната красота на 
майката в годините на пубертета на момичета и момчетата. Сухомлинский 
възпитава внимателното отношение към майката, към жената, към момиче-
та. Затова се създава в Павлишкото училище и Празник на момичета, който 
се отбелязва през зимната ваканция.В този ден момчета правят изненади за 
момичета, подарявайки им цветя, книги, рисунки.

Появяват се в Павлиш и прекрасните празници на цветята. Те са някол-
ко. Пролетния празник на цветята-това е празник на пролетните цветя – мо-
мини сълзи, лалета, люляци. 

Вторият празник на цветя е празник на розите. Кръжок на любителите 
на цветя показва нови цветни лехи, нови сортове рози, берат се букети, а де-
цата нося разсад и семена за размяна. След втората година на обучение почти 
всички децата имат в своите дворове засадени розови храсти. Има и есенен 
празник на цветята, или празник на хризантемите. Тогава цветята се прена-
сят вече в училищния разсадник, за да се засадят пак през пролетта. 

Големия педагог подчертава, че „Силата на красотата като възпитател-
но средство зависи от това, доколко умело се разкрива силата на труда, като 
възпитателно средство, доколко дълбоко и задълбочено се прави възпитава-
не на разум и на чувства“ /4, 243/.
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Специално внимание заслужава Празника на птиците,за който Г. Вол-

ков ще напише: „В. А. Сухомлински е добър по народному. На него са му 
скъпи родните старинни обичаи. Обичаи на добрината, добрите обичаи. В 
училището през зимата се създаваше“ лечебница за птици. „Тук лекуваха на-
стинали, ранени птици. Стопляха ги.Хранеха гладните. А на пролет птиците 
пускаха на свобода“/5/. Този празник се провежда, когато пристигат първите 
лястовици. Това е голям празник за малките ученици. Те изнасят клетките 
с птиците, които са намерили през зимата и за които са се грижели и са им 
станали близки, извън селото.Децата отварят клетките и пускат своите прия-
тели на свобода.Това е голямо преживяване за спасяването на живот на живи 
същества.

„Тези традиции възпитават добри чуства–морални и естетически, за-
дълбочават отношенията на приятелство и дружба, възпитават любовта и 
грижливото отношение към природата“ /3, 82/.

Заедно с възпитанието чрез природата и прекрасното, в Павлишкото 
училище отделят голямо значение на възпитателната сила на труда,защото учи-
лището няма да изпълни своята задача, ако ученикът не иска да работи, не се 
изявява в труда. Училището трябва да е и трудов колектив, смята Сухомлински, 
защото само с труд се формира чуството на отговорност пред колектива и пред 
самия себе си. „Ние виждаме голяма възпитателна задача в това-децата да бъдат 
обградени не само от мира на природата, а и от мира на труда, на творчеството,на 
строителство. Красота на човека най-добре се разкрива в неговия труд.“ /4, 61/. 
Затова особено внимание в живота на училищния колектив на Павлиш заемат 
трудовите празници и традиции. „Особено място в живота на нашия колектив 
заемат трудовите традиции, благодарение на които трудът придобива романти-
ческа насоченост, съпровожда се с ярки чувства и преживявания“ /3, 84/.

Преди лятната ваканция децата в Павлишкото училище изработват и 
подаряват на училището училищни помагала, изработени от собственните им 
ръце – първокласниците подаряват „Албум с рисунки и разкази“, второкла-
сниците – картина инкрустация, третокласниците – макет на къща,колекция 
от зърнени култури, макети на трактори, разсад на дървета и т.н.

По-големите ученици подаряват на училището по-големи и ценни 
подаръци. А самият процес на изготвяне на тези подаръци се превръща в 
истинския празник., защото в работата на учениците се проявяват техните 
интереси и способности към един или друг вид творчество. Този момент е 
особено вълнуващ за абитуриентите, които ще напуснат училище, и искат да 
се отблагодарят на своите учители за възпитанието и обучението. 

Втора трудова традиция е свързана с лятната ваканция.Децата събират 
и оформят материали за кабинета по биология–колекции от почва,семена, 
хербарии, сушени цветя и др.Своите подаръци децата носят на училището в 
първия учебен ден.

Трета трудова традиция – украсяването на училището преди началото 
на учебната година. В последните ваканционни дни децата, учителите и роди-
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телите се събират в училище и всеки класен колектив украсява своята класна 
стая и училищния двор. Учениците от горните класове украсяват стаята на 
бъдещите ученици – първокласниците. 

Четвърта трудова традиция в училището на Павлиш това е работата 
по време на пролетната и есенна Седмицата на градина. В училищния раз-
садник се подготвят дръвчета, учениците подготвят място за засаждане, вода 
за поливане. Всички ученици, започвайки от първи клас, засаждат дръвчета. 
По малките ученици засаждат едно-две дръвчета, средните класове  – три-
четири, горните класове – по седем-осем. Благодарение на това,че трудовата 
дейност се превръща в празник, децата се обогатяват естетически и морално. 
Създава се традиция децата колективно или индивидуално да засаждат дръв-
чета не само в училище или в своите градини, а и в дворове на възрастни-
те хора, покрай пътя. Става традиция учениците от първи клас да засаждат 
вкъщи ябълкови дръвчета – ябълково дърво за майката, за бащата, за дядо и 
баба. Василий Александрович подчертава, че това е много добър начин да се 
възпитава човечността у децата. И без да се стремят към това, едни традиции 
създават други.

Със седмицата на градината се появява и друга традиция-учениците 
разменят помежду си фиданки. И този обмен помага за възпитаването на 
дружба между учениците, на съпричастност. А дърветата, засадени в учи-
лищните години, остават спомен за прекрасните години на училищния жи-
вот, те са спомени за учители и приятели.

Следваща традиция  – Ден на първия сноп. Бихме искали да 
отбележим,че трудовите традиции играят огромна роля и във възпитанието 
на трудовите колонии на Антон Макаренко. Специално значение се отдава 
на празника на първия сноп.За значението на тази трудова традиция гово-
ри още Антон Макаренко. „Празнувахме първия сноп на 5 юли. Това беше 
стар наш празник,редът за който бе отдавна изработен и който отдавна беше 
станал важен стълб в нашия годишен календар“ /6, 620/. Тази традиция обе-
динява учениците и техните родители, училищния колектив с колектива на 
родителите.В началото на деня учителите поздравяват децата с праздника, а 
след това големите ученици тръгват с възрастните в полето, а най-малките 
също работят, като събират класове жито за посев в училищното опитно поле.

Шеста традиция – Празник на първия хляб. Това е празник за най-мал-
ките.На своите малки участъци те засяват жито, а после с помощта на по-
големите го събират, правят брашно и заедно с майките изпичат своя първи 
хляб. Тази традиция, този празник за децата от Павлиш много добре възпита-
ва единството на красотата и труда. Тези трудови традиции възпитават у де-
цата чувство на съпричастност, научават ги да се отнасят към общото толкова 
добре, както и към личното.

Следващата традиция възпитава гражданското съзнание на децата  – 
това е благоустрояването на селото. Всяка година училищният колектив пра-
ви нещо за своето село. Тази традиция започва в следвоенната пролет, когато 
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учениците засаждат тополи покрай една от улиците на селото. Оттогава тази 
традиция остава, в нея се включва цялото село, тя започна да носи характер 
на колективен труд на всичките жители на Павлиш. Засаден е нов парк, опра-
вена е спортна площадка за младежта, засадени са дръвчета в детската гради-
на, засадени са две овощни градини и др. 

Има още една традиция – трудова помощ на класните колективи за ро-
дителите на съучениците. А тази традиция помага в създаването на класни-
те колективи, на възпитаването на чуство на съпричастност към живота на 
своите съученици, своите приятели.И най важното тук е, че всичко се прави 
доброволно и по съвест.

„Свързвайки с труда радостните, приповдигнатите чуства, ние облаго-
родяваме душите на нашите възпитанници“ – написа във връзка с трудови-
те празници и традициите Сухомлински /3, 88/. Създаването на традиции в 
Павлиш не е самоцел на Сухомлински. Творчески използвайки педагогиче-
ската мъдрост на великия педагог, учителите от Павлишкото училише про-
дължават започнатите от него традиционни празници. Ето някои от тях:

Празник на реколтата
–Хляб – чудото на земята;
–Хляб на масата, хляб в душата;
–Нека всяка къща да ухае на хляб и никога хората да не молят за хляб
Празник на цветята
–Цветята имат жива душа, както ти и аз;
–Цветя на Украйна;
–Цветя – историята на народа;
– Есенен бал на цветя
Празник на приказките
–Каним приказка на гости;
Празник на Майката
–На родната майка да се поклоним;
–Майка, майчица – най скъпите за мен думи
Празник на добрината
–Добрината на човешката душа
–Ние живеем да носим добрината в света;
Празник на книгата
–Книга за човека, като слънце в живота;
–Пътешествие в чудната страна на книгата
Празник на родния език
–О, думи родни, какво без тях съм аз;
– Моя роден украински език, език на бащата и майката“ /7, 115/
В заключение може да се каже, че мъдрите идеи на Василий Сухомлин-

ски за използването на традициите във възпитателния процес са издържали 
на времето и намират творческа реализация в съвременната педагогика.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО  
И СЕМЕЙСТВОТО ПРИ ПРЕВЕНЦИЯ  

НА ИЗОСТАВАНЕТО И ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ
Пенка П. Кожухарова

INTERACTION BETWEEN SCHOOL AND FAMILY  
IN THE PREVENTION OF RETARDATION  

AND SCHOOL DROPOUT
Penka P. Kozhuharova

ABSTRACT: The study is focused on the best practices in the interaction between 
school and family in the prevention of dropping out of school. The strategies 
and the normative documents are analyzed. The good practices implemented 
in schools in the North-East region are systematized. The criteria for analysis 
are adopted, basic spheres of influence set in studying the Epstein`s interaction 
school-family method: parenting, life at home, communication, volunteering, de-
cision-support, academic and professional education of parents. The study found 
successful activities related to the development of pedagogical competence of the 
parents through seminars, workshops and Parent clubs. The support that parents 
give in self-training children at home and at school activities improved. The level 
of improvement of the family in constructing plans for development of the school 
and in the processes of decision-making is lower. The activities related to training 
parents to develop academic and professional skills have positive results. 
KEYWORDS: preventing dropping out of school, interaction between family and 
school, family involvement in children`s education.

Изследването е финансирано по проект  № РД-08-138/08.04.2016 от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Въведение
Изоставането и отпадането на децата от училище е свързано с влияние-

то на съвкупност от индивидуални, социокултурни, образователни и социал-
но-икономически условия и фактори.1 То е зависимо от неравностойното со-

1 Кожухарова, П. Изоставащите ученици. Причини за затрудненията. Диагно-
стика. Образователни стратегии. УИ „Еп. Константин Преславски“, Ш. 2008.
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циално положение и ниското равнище на образованост в семейството, отри-
цателните нагласи към училището, осигуряванетона здравословен начин на 
живот за детето, родителската незаинтересованост, ранните бракове, използ-
ването на детето като трудов ресурс. В рамките на системите за образование и 
обучение често не се оказва достатъчна целенасочена подкрепа на учениците, 
за да се справят с трудностите от образователен, социален или емоционален 
характер и да продължат образованието си[3].По данни на Евростат делът на 
преждевременно напусналите образователната система в България за 2014 г. 
е 12,9%. Налице е негативна тенденция в сравнение с предходните две годи-
ни – 2013 г. и 2012 г., спрямо които стойността е увеличена с 0,4%. Делът на 
преждевременно напусналите образователната система за България за 2012 г. 
е с по-ниска стойност спрямо средната европейска от 12.7%, докато разликата 
между дела за България за2014 година (12,9%) и средната стойност за страни-
те от ЕС (11,1%) достига 1,8 [5].

Успешното предотвратяване на отпадането от училище изисква да 
се развият познания за групите, които са изложени на риск от отпадане на 
местно, регионално и национално равнище и да се разработят системи за 
ранно откриване на рисковите ученици, за да бъдат прилагани ефективни 
политики, насочени към превенция, интервенция и компенсиране [10]. Това 
предполага развите на мерки, свързани с осигуряването на добро качество 
на образованието и грижите в ранна детска възраст, политики за премах-
ване на сегрегацията, мерките за положителна дискриминация, свързани с 
гъвкави образователни модели, при които се съчетава общо образование и 
професионално обучение. За да бъдат ефективни, интервенциите трябва да 
бъдат насочени както към учениците, така и към училищните общности и 
семейството. 

Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите обра-
зователната система(2013–2020) e свързана с изпълнение на една от целите, 
заложени в Националната програма за развитие: България 2020 – намалява-
не дела напреждевременно напусналите образователната система в края на 
периода под11%[10]. Планът за изпълнение на стратегията за 2014–2015 г. 
е ориентиран към разработване на мерки по превенцията на отпадането от 
училище,засилени информационни дейности сред заинтересованите страни 
за ролята на образованието и обучението в развитието на отделния човек и 
на обществото и стартиране процеса на разработване и апробиране на систе-
ма за ранно предупреждение [9].

Мерките за повишаване участието и ангажираността на родителите са 
свързани с:

• Популяризиране на добри практики и възможности за участие в мре-
жи за включване на родителите и местната общност в мерки за предо-
твратяване на преждевременното напускане на училище;

• Специални грижи за предотвратяване на ранните бракове и ранни 
раждания;
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• Включване на родителите чрез училища и детските градини, родител-

ски организации за повишаване на активността и сътрудничеството 
с учителите и училищното ръководство с цел развитието на децата 
им с фокус върху родители от маргинални групи за насърчаване на 
редовното посещаване на детската градина и училището; 

• Информационни кампании сред родителите с привличането наобра-
зовани и реализирани в професията хора от общността.

Взаимодействието между училището и семейството е насочено към 
актуализацията на ресурсите и способностите на всеки от участниците. Бо-
ушард го определя като процес, който включва обучение за взаимно сътруд-
ничество и оценяване на положителния принос на всеки партньор[4].Истин-
ското партньорство е основано на взаимно доверие, общи цели и двупосочна 
комуникация. 

Методика на проучването
Предмет на настоящия анализ са добри практики във взаимодействи-

ето между училището и семейството при превенция на отпадането на децата 
от училище. Като критерии за анализ са приети основни сфери на влияние, 
заложени в изучаването на взаимодействието училище–семейство в методи-
ката на Епщайн: родителство, живот в къщи, комуникация, доброволчество, 
вземане на решения, подпомагане на академичното и професионално обра-
зование на родителите. Анализирани са стратегически и нормативни доку-
менти[1]. Систематизирани са добри практики, реализирани в училища в 
Североизточен регион, обсъдени на регионалните срещи, проведени от МОН 
през 2015 г. Извършен е деск анализ на данни за реализирани дейности към 
Оперативните програми на ЕС, програми на ниво МОН и данни от граждан-
ски организации, които реализират дейности, свързани с превенция на изо-
ставането и отпадането от училище. 

Анализ на резултатите
Семейството, училището и обществотоса значими среди за развтието, 

социализацията и възпитанието на децата. Въпреки че някои дейности на 
училището и семейството се реализират поотделно, има значими процеси и 
дейности, които реализират съвместно.Връзката между семейството и учили-
щето е в припокриващи се области на цели, дейности и резултати.Моделът на 
Епщайн включва шест основни вида дейности, които свързват семейството, 
училището и общността – родителство, живот вкъщи, комуникация, участие 
при взимане на решения, доброволчество, сътрудничество с общността, ака-
демично обучение за родители, доколкото водят до стратегии за подобряване 
на ефикасността на всички участници [1: 407].

Родителство.Родителите имат задължения към децата си, свързани 
със създаване на здравословни и безопасни условия на живот и домашна 
среда, която насърчава личностното им развитие и обучението. Те осигуря-
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ват надзор, ръководство на децата и необходимите материали за училище. 
Училището има за задача да подпомогне семействата в отглеждането на де-
цата и да осигури информация за подобряване на педагогическата култура 
на родителите. То предоставяне ресурси за подкрепа на родителските умения 
чрез тематични семинари, дискусии, тренинги, родителско-учителски срещи 
за обмен на информация за целите на обучение, силните и слаби страни на 
децата им. 

Като добри практики могата да бъдат посочени сформираните Клубове 
на родителя в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Върбица,СОУ „Цанко Цер-
ковски“, с. Никола Козлево, ОУ „Добри Войников“, с. Победа, ОУ „Климент 
Охридски“, с. Смолница, ОУ „Неофит Рилски“, с. Ловчанци, ОУ „Братя Мила-
динови“, с. Черна и в друг училища в региона по „Програмата за намаляване 
отпадането на ромските деца от училище“ на Център за междуетнически ди-
алог и толерантност „Амалипе“ [6]. 

Учители и родители обединяват усилията си в името на това децата 
да получат качественно образование и възпитание. Изгражда се доверие и 
се подобрява партньорството между училището и семейството. Съставът на 
родителския клуб е с различна численост. Като обща тенденция се проявя-
ва необходимостта от привличането на лидери от общността. Около тях се 
сформира ядро от родители, които организират дейностите. Това, споделят 
педагогическите специалисти, е напълно достатъчно, за да има ефективна ра-
бота. Приблизително половината от участниците са инициативни, а другите 
са изпълнители и/или носители на посланията на клуба. От особено значение 
за хората в малките населени места е да са информирани, а информацията 
там, където преобладава предимно ромско население, особено по въпроси, 
свързани с образованието на децата, е трудно достъпна. В този смисъл, ро-
дителските клубове са медиатор между училището и общността. Най-често 
обсъжданите теми са свързани с: проблеми на образователната интеграция, 
възможности за продължаване на образованието, модели на семейно възпи-
тание, ранните бракове, здравно образование, ромските групи в България – 
образование, обичаи, празници и др. [2:265]. Съвместно с учителите, родите-
лите обсъждат кои деца са застрашени от отпадане, анализират причините, 
създават съвместно с класните ръководители профилите на всяко едно от 
застрашените деца. Набелязва се план за задържане на детето в училище, раз-
пределят се дейностите – всеки родител поема някаква отговорност за реа-
лизиране на определен аспект от плана за задържане на детето в училище – 
акцент се поставя върху работата със семейството на детето, както и с други 
представители на общността, които биха могли да помогнат за решаване на 
определен проблем.

Учителите отчитат, че чрез родителските клубове постепенно се прео-
долява пасивността и скептицизма на родителите по отношение на възмож-
ностите на училището да предложи интересни и полезни за децата урочни и 
извънкласни форми за изява; увеличава се родителската ангажираност към 
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училищните мероприятия, ученическите представления и състезания. Пови-
шава се капацитетът и самоорганизацията на родителската общност. В някои 
общини се провеждат обучения за развитие на педагогическите и организа-
ционни уменията на председателите на родителските клубове и се създават 
възможности за прилагане наподхода „Родители, обучават родители“. 

Ентусиазмът на децата е увличащ и за родителите, което не само уле-
снява комуникацията с училището, но я прави и градивна.Доброто сътрудни-
чество между учителите и родителите е важна психологическа предпоставка, 
децата да чувстват училището като желана територия за личностна изява и 
развитие.

В много училища са реализирани семинари и тренинги: „Училище за 
родители“ „Училище за всички“, „Игрова семейна психотерапия“, и др.

Концепцията на програмата „Училище за родители“ е обоснована от 
разбирането за привличане на родителите като партньори на училището и 
другите институции на възпитание и образование. Съдържанието е опреде-
лено от три основни теоретични направления: системен подход към семей-
ството, психологическо развитие на неговите членове и семейна педагогика. 
Програмата си поставя за цел да синтезира знанията и разшири културата 
на родителите за възпитателната функция на семействотои да повиши мо-
тивацията им към осигуряване на по-добро образование за техните деца. В 
съдържанието на програмата са включени четири модула: Семейство и брак; 
Детето; Родителството; Взаимодействие между семейството и училището.

Във всеки модул са разработени теми, които са представени чрез об-
разователни блокове, включват групова и индивидуална работа, беседи, ро-
леви игри, наблюдения, упражнения, споделяне на опит и др., при отчитане 
на социокултурната специфика и мотивацията на родителите. Програмата се 
реализира под формата на професионална квалификация за педагогически 
специалисти към ДИКПО на ШУ „Еп. К. Преславски“ – гр. Варна и тренинг 
за родители в рамките на проекти по Оперативна програма „Развитие на чо-
вешки ресурси“ и по програма на МОН и „Ромски образователен фонд“, Бу-
дапеща [7].

Проектът „Радостта да си приет“ е насочен към приобщаване на роди-
телите в неравностойно положение към образователната общност и участие 
в решаване на проблемите на интеграция на децата. Осъществен е от Общи-
на Силистра и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по програма на МОН. Реали-
зирани са дейностите „Извън класната стая“, „Лятно училище за родители 
и деца“, „Игрова семейна терапия“. Родители и ученици преминават обуче-
ния за придобиване на практически умения за подобряване на общуването 
в семейството чрез тренинг семинари. Предоставена им е и възможност да 
получат индивидуални консултации от психолог, относно проблеми с възпи-
танието на своите деца.Родителите обменят опит помежду си и създадават 
трайни приятелски взаимоотошения.Констатира се по активно и осъзнато 
участие във възпитателния процес, подобрява се качеството на решенията, 
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които родители в неравностойно положение взимат относно oбразованието 
на своите деца [7]. 

Поткрепа на самостоятелното учене.Училището включва семейства-
та в образователната дейност на учениците у дома и ги подпомага, за да го 
правят ефективно. Училището подкрепя семействата като предоставя ин-
формация: за необходимите умения по всички предмети във всеки клас; за 
насоките на домашната работа и как у дома да се следи и да се обсъжда ней-
ното изпълнение; за стиловете на познание и ефективни техники на учене; 
за това, как да подпомогнат децата при недостиг на знания и умения. Подхо-
дящите форми са свързани с:интерактивни домашни работи – учениците да 
покажат и да обсъдят със семейството си това, което учат в клас; дейности за 
развитие на уменията за четене; календари с дневна или седмична заетост за 
ученицитеи родителите; познавателни, творчески и спортни дейности през 
лятната ваканция; семейно участие в подпомагането на учениците при опре-
деляне на образователните цели всяка година, план за работа и др.

СОУ „Цанко Церковски“, с. Никола Козлево,СОУ “Св. Паисий Хилен-
дарски“ гр. Върбица,ОУ „Братя Миладинови“ – с. Черна, ОУ „Добри Войни-
ков“ – с. Победа, ОУ „Неофит Рилски“ – с. Ловчанци, ОУ „Васил Левски“ – 
с. Хитово“ и ОУ „Св. Климент Охридски“  – с. Смолница,ОУ „Цанко Цер-
ковски“ с. Средище и други училища в региона работят под наслова „Всеки 
ученик може да бъде отличник“, тъй като всеки ученик е добър в нещо. За-
това родители и учители помагат на всеки да открие в какво е добър и как да 
бъде отличник в своята област, като доразвие знанията и уменията си. Вед-
нъж открил своите умения, ученикът може по–лесно да направи прехода от 
това, в което той е добър към останалото, в което обществото иска да успява.
Дейностите се реализират по двугодишна програма на Център „Амалипе“, 
подкрепена от  Тръст за социална алтернатива. Проектът надгражда богатия 
опит по въвеждане на СИП „Фолклор на еносите – ромски фолклор“ и Про-
грамата за намаляване отпадането на ромските деца от училище[6].

Комуникация.Съпътства планирането, реализирането и управлението 
на взаимодействието между семейството и училището.Включва предоставя-
не на информация за учениците, съобщения до родителите за училищните 
програми и напредъка им –за учебните постижения и личностното им раз-
витие.Средствата за комуникация трябва да бъдат подходящи за родителите 
и техните културни особености, а процесът трябва да бъде двупосочен. От-
съствието у родителите и учениците на мотивация да получат добро образо-
вание, недостатъчната психологическа подкрепа и информираност за ролята 
на образованието като фактор за успешна личностна и професионална реа-
лизация – предпоставят трудната комуникация с децата/учениците и техните 
родители. Осъществяват се индивидуални срещи с всеки родител поне вед-
нъж годишно с последващи дейности; езиково подпомагане на семействата; 
подготвят се папки с ученически работи и тетрадки, изпращани за преглед и 
коментари от семейството; родителите редовно са осведомявани за графици 
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чрез обяви, записки в бележниците на учениците, телефонни обаждания и 
други.

Комуникацията трябва да е ефективна, навременна, релевантна, двупо-
сочна, въвличаща в училищните мероприятия. Провеждат се срещи разгово-
ри с родителите за приобщаването им към проблемите на образованието и 
възпитанието на техните деца, към всичко, което училището прави за подо-
бряване условията на обучение и труд. Доброто информиране на родителите 
като основна заинтересована страна в процеса на включването и задържане-
то на децата и учениците се осъществява не само чрез регулярните, но и чрез 
тематични родителски срещи. Прави добро впечатление усетът на директо-
рите да провеждат „изнесени“ родителски срещи на терен. Изхождайки от 
опита, че част от родителите нямат финансови възможности да пътуват до 
средищното училище мобилни групи от учители посещават семействата на 
учениците от селата Гагово,Кардам, Ковачевец, Пламарца, Победа и др.. Сре-
щат се с родителите и местната общност. Провеждат индивидуални разгово-
ри, разясняват необходимостта от образование.Провеждат се „Дни на отво-
рените врати“ за популяризиране на целодневната организация и работата в 
учебните часове чрез наблюдение на открити уроци и беседи.

В сайта на училищато се предоставя полезна за родителите информа-
ция, свързана с: организация на учебния процес, възможностите за извън-
класни дейности, релизирани учебни проекти, конкурси, училищни чест-
вания и тържества, информация за процеса на възпитание в семейството, 
допълнителни ресурси и връзки. Чрез инициативата „Имате поща“ в някои 
училища, родителите имат възможност да отправят писма с предложения, 
идеи, да поставят на обсъждане определени проблеми и въпроси. Писмата се 
обсъждат от родителския клуб и се търсят решения, отправят се предложе-
ния до учителите и ръководството на училището.

По проект „Искам бъдеще“ на ОУ „Св. Св. Кирили Методий“, с. Гради-
нарово се прилагат на иновативни подходи за обучение и комуникация, воде-
що до подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, 
засилване на мотивацията за участие в образователния процес и допълнител-
ни занимания с ученици и семейства [11].

Общото становище напедагогическите специалисти е, че добрата кому-
никация и навременната обмяна на информация са условия за постигането 
на добри резултати в партньорството между училището, родителите и уче-
ниците.

Доброволчество. Една от задачите на педагозите е приобщаване на ро-
дителите към учебно-възпитателния процес Училищата могат да извлекат 
максимална полза от този процес чрез създаване на гъвкави графици, така 
че повече родители могат да участват чрез работа, която да отговаря на спо-
собностите и интересите им. По Оперативна програма „Развитие на човешки 
ресурси“, приоритети 4: „Достъп до образование и обучение за групи в нерав-
ностойно положение чрез схемите“ са реализирани проекти, насочени към 
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включване на родителите в дейности за подобряване на средата и създаване 
на съвременни условия за развитие на потенциала на всяко дете [11]. В много 
от училищата родителите се включват в учебни проекти, урочни дейности, 
тържества, излети, състезания, теренни проучвания, наставничество, дари-
телство, участват в часовете по предприемачество по програма „Джуниър 
Ачийвмънт“. Родителите участват като помощници на учителя в учебни за-
нятия, в часовете за консултации в малки групи, при подкрепа на самостоя-
телната работа на учениците в класа и при изпълнение на домашни работи.
Участват в спортни празници и екскурзии, помагат в подготовката на различ-
ни тържества. Те са подкрепяща и разбираща публика. По този начин се уве-
личава ангажираността им към дейностите в училище. Родителите участват 
в час по СИП „Фолклор на етносите“ като разказват приказки, изпълняват 
песни, учат децата на танци[6]. След проучване на традиционни празници на 
различни етноси се разработва училищен културен календар. Той дава въз-
можност за представяне на различни култури в училището и взаимно опо-
знаване на децата.

Вземане на решения.Училищата могат да предоставят на родителите 
значими роли в училище при вземане на решения и да им помогнат да се въз-
ползват максимално от тази възможност. Те взимат участие при самооценка 
на училището в процеса на разработване на стратегия и планове за разви-
тие. Включват се в ръководните структури на училището:училищно насто-
ятелство, училищни комисии, обществени съвети, консултативни съвети, 
комисии за мониторинг, участие в мрежи и др. Училището трябва да бъде 
отворено за родители с различни възможности, а не само за хора, които имат 
най-много време и енергия за училищни въпроси. По тяхно желание се про-
веждат допълнителни срещи. На тях те предлагат идеи, отправят предложе-
ния, споделят информация, взимат заедно важни решения. 

Стратегията за развитие на образователната институция е работеща, 
когато е съобразена с националните стратегии, актуализирана е и отразява 
спецификатана училището и региона; съдържа конкретни и реално изпъл-
ними цели. Такава училищна стратегия дава насока за подобрение и разви-
тие, осигурява условия заекипна работа в позитивна образователна среда.
Безспорно силна страна е вслушването в мнението на родители, учителии 
социални работници. Такава училищната стратегия допринася за отваряне 
наобразователната институция; изгражда връзки и доверие между участни-
ците, залага напартньорства със заинтересовани страни.

Сътрудничество с общността. Училищата трябва да координират ра-
ботата и ресурсите на общността, да взаимодействат с бизнеса, университе-
тите, както и други групи за укрепване на училищните програми, семейните 
практики и развитието на уменията на учениците. Училищата могат да по-
могнат на семействата да получат достъп до услуги за поддръжка, предлагани 
от други институции (здравни, културни), както и за децата след училище, 
свързани с изкуство, спорт, доброволчество или тренинг програми. Бивши 
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възпитаници на училищата се включват в училищни програми и дейности. 
В ОУ „Отец Пайсий“ гр. Варна, се реализират дейности по проект: "Използ-
ване на ролята на социалната среда като фактор за коригиране поведението 
на подрастващото поколение в семейна среда" [7]. Пълноценно, личностно 
и интелектуално израстване на детето чрез подкрепата и съпричастността 
от една страна на семейството, и от друга – на педагогическия екип, създа-
ден е „Модел на загрижена общност“ чрез която се осъществява подкрепа на 
семействата на деца в риск от страна на представителите на местната власт, 
гражданския сектор и работодателските организации.

По проект „Весел калейдоскоп“ по ОП „Развитие на човешки ресур-
си“, схема: „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства“ са назначени общностни медиатори като посредници между се-
мейството и училището, за работа с родители, които възпрепятстват децата 
си от редовно посещаване на учебни занятия [11].

Дейностите по проект „Готови за училище“ са насочени към увеличаване 
на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските гра-
дини. В следствие на това, тези деца подобряват познавателните си и социални 
умения, повишава се тяхната училищна готовност, което ще увеличи шансове-
те им за по-добро образование и по-добри работни места в бъдеще. Проектът 
се реализи по програма „Ранно детско развитие“ на „Тръст за социална алтер-
натива“ в сътрудничество със Стратегическия фонд за оценка на въздействи-
ето на Световната банка (Strategic Impact Evaluation Fund) и изследователския 
институт „Лабораторията за борба с бедността“ (Poverty Action Lab). 

Образование за родители.Последователите на модела добавят и седма 
категория: "академично образование за родители" в училище – свързано с 
продължаващо учене и професионална квалификация в курсове, спонсори-
рани от училището или реализирани по проекти.

Незадоволителните резултати на учениците до известна степен се дъл-
жи на ниския социален и образователен статус на семействата. Обучение на 
родители за завършване на степен на образование или професионална ква-
лификация е осъществено по проект „Нов шанс за успех“ на ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ [11]. Дейностите са насочени към ограмотяване и фор-
миране на ключови компетентности, за да бъде улеснен по-нататъшният им 
достъп допазара на труда. 

Заключение
Ролята на взаимодействието между училището, семейството и другите 

заинтересовани страни е основополагаща за превенцията и преодоляването 
на изоставането и преждевременното напускане на училище.Ефективното 
партньорство на образователните институции със семейството се реализира 
чрез разнообразни форми: родителски срещи, родителски клубове,семинари, 
тренинги за родители. Родителите развиват своите умения за подкрепа на 
самостоятелното учене по време на самоподготовката на децата. Включват 
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се в дейности по програми и проекти на училището, участват при подобря-
ване на материално-техническата база, инициират и провеждат дарителски 
акции, извънкласни дейности, конкурси и др.Показателно за ефективното 
взаимодействие и сътрудничеството е участието на родителската общност в 
разработване на стратегическите документи и планове за развитие на образо-
вателната институция.Добра практика на взаимодействие между заинтересо-
вани страни е включването на обществени възпитатели,социални медиатори, 
граждански организации при идентифициране на семейства и деца в риск и 
планиране на работата с тях. Наличието на работещо училищно настоятел-
ство е индикация за ефективно взаимодействие с родителите и гражданите.

Наблюдават се и затруднения, като част от тях са свързани с мотиваци-
ята за продължаване на образованието. Обучението след задължителна учи-
лищна възраст много често не се приема като ценност. Съществен проблем 
при превенцията на отпадането и преждевременното напускане е липсата на 
национална база данни и на координация между институциите при проследя-
ване движението на учениците и техните семейства. Ниският образователен 
статус на родителите, притесненията и спомените им от техните училищни 
неуспехи, понякога са бариера за осъществяване на ефективна комуникация 
с училището. Все още са нерешените проблемите, свързани с ранните съжи-
телства на семейни начала, които са причина за отпадането от училище.

Необходимо е създаване на ефективен координационен механизъм 
между образователните институции, ученическите организации, училищно-
то настоятелство, родителите, неправителствените организации и бизнеса за 
разширяване на подкрепящата среда, обмен на добри практики и кариерно 
консултиране на учениците. Съществува потребност от общи усилия на за-
интересованите страни и представители на държавата, за изпълнение на за-
дълженията на родителите, произтичащи от законовите разпоредби. Необхо-
димо е осигуряване на допълнителни услуги за ученици, над задължителната 
за обучение възраст, които са в риск от отпадане от училище по социално-
икономически причини, за да продължат образованието си.
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ПРОУЧВАНЕ НА СЕБЕУСЕЩАНЕТО  
НА СТУДЕНТИТЕ И ОЧАКВАНИЯТА ИМ  

ОТ ЗАНИМАНИЯТА С АЕРОБИКА
Петя Христова, Боряна Туманова

A RESEARCH ON STUDENT’S HEALTH SELF – 
EVALUATION AND THEIR EXPECTATIONS  

OF THE AEROBIC CLASSES
Petya Hristova, BoryanaTumanova

ABSTRACT: The study examines the student’s health self-evaluation and their ex-
pectations on the results from their participation in aerobic classes. The results show 
contradiction between student’s opinion and their condition and expectations.
KEYWORDS: student’s health self-evaluation, expectations, motivation, aerobic 
classes.

Учудващо е, че в забързаното ни ежедневие и на фона на огромното 
количество информация, с която разполагаме, цивилизованото човечество 
буквално умира от липса на движение – от бездействие! За съжаление теза-
та, че всяко изобретение на човека накрая се обръща срещу изобретателя си, 
има своите доказателства. Днес недостигът на движение и обездвижването 
на човека са болестта на нашето време, като следствие от развитието на ме-
ханизирания труд, техниката, транспорта. В процеса на развитието на циви-
лизацията, тежкият физически труд беше заменен от работата на различни 
машини и приспособления и сега хората нямат нужда да изразходват твърде 
много усилия за осигуряване на препитанието си [3].

Медиците отдавна са установили, че един от най-рисковите фактори 
за здравето е липсата на физическа активност. Обездвижването причинява 
преждевременно стареене, забавя обмяната на веществата, което води до 
затлъстяване и развитие на различни заболявания. При заседнал начин на 
живот, симптомите на остаряването, като например физическа немощ и на-
мален интелектуален капацитет, се проявяват много по-рано от нормалното. 
Липсата на физическа активност води до факта, че на 12–13 годишна възраст 
започва стареенето на дихателната и сърдечно-съдовата система [2, 3].
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В резултат на намалената физическа активност се проявяват т. нар. 

хипокинетични нарушения  – комплексно разстройство, включващо значи-
телни негативни промени на всички нива на организма. Последици от тези 
нарушения са безсъние, летаргия, сънливост, лошо настроение, отслабване 
на познавателните способности, на паметта и вниманието, раздразнителност, 
агресия, намаляване на общата физическа дееспособност [1, 2, 3].

Науката отдавна е доказала, че единственият ефективен начин да се про-
тиводейства на вредните последици от хиподинамията е движението и актив-
ната двигателна дейност. В Теорията и методиката на физическото възпитание 
ясно се казва, че приучването към системни занимания с физически упражне-
ния и спорт трябва да започне в най-ранна детска възраст, за да може впослед-
ствие спортуването и активният начин на живот да се превърнат в потребност.

За съжаление обаче, поради общоизвестните проблеми в системата за 
Физическо възпитание и спорт в България, през последните години се на-
блюдава тенденцията голям процент от новоприетите студенти да са с все 
по-ниска двигателна активност и с ниска мотивация за активни занимания с 
физически упражнения и спорт. От всички фактори, оказващи влияние вър-
ху здравословното състояние, най-голямо значение имат режимът на сън, 
храненето и заниманията с двигателна дейност и спорт. Проучвания в тази 
област показват, че „при студентите сферите на физическа активност, общо 
здраве и жизненост не се доближават до съответните норми за добро здраве“ 
[5]. Ето защо запазването и укрепването на здравето и създаването на знания, 
умения и навици за здравословен начин на живот е една от основните задачи 
на преподавателите по спорт във висшите училища.

От друга страна, студентската възраст е времето на изграждане и офор-
мяне на личността. Пренарежда се ценностната система, формират се миро-
гледът, самооценката, самосъзнанието. В периода 18–25 години се проявява 
оптимумът на редица психомоторни функции и физически качества.

Проблемът за мотивацията е централен за учебно-спортната дейност. 
Всяка потребност поражда определен стремеж тя да бъде задоволена. Един-
ството между потребността (нуждата) и стремежа определя мотива, а сти-
мулите са тези, които определят интензивността на проява на мотивите [6]. 
Затова е нужно преподавателите по спорт във висшите училища да намерят 
онези стимули, които биха мотивирали младите хора да участват съзнателно 
и активно в заниманията със спорт. Така също да им се дадат нужните зна-
ния, които да ги накарат да преосмислят значението на активния начин на 
живот за здравето им, личностното им изграждане и пълноценната им под-
готовка за живота.

Всичко казано до тук провокира изследователите в Софийския универ-
ситет да търсят нови начини за повишаване на мотивацията на студентите за 
занимания със спорт.

Основната задача в настоящото изследване е да се проучи какво е себеу-
сещането на студентите и какви са очакванията им от заниманията със спорт 

Проучване на себеусещането на студентите и очакванията им ...
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и в частност с аеробика. Резултатите ще дадат основата за усъвършенстване и 
моделиране на учебния процес и ще допринесе за повишаване на мотивация-
та за занимания с аеробика.

За разрешаването на поставената задача и след задълбочено анализира-
не на теоретични източници по изследвания проблем, бе проведено анкетно 
проучване в началото на учебната година. Проучи се мнението на 175 сту-
дентки на възраст от 19 до 23 години, записали се за спортно-профилирани-
те занимания с аеробика в Софийския университет в началото на 2015–2016 
учебна година (12–16 октомври). В кратка беседа им бе разяснена целта на 
анкетирането и всички доброволно се съгласиха да участват.

Анкетата бе съставена от 9 затворени въпроса с три до четири възмож-
ни отговора.

На въпроса: „Как оценявате личното си здраве?“ – 32,98% от анкети-
раните считат, че здравето им е много добро; 52,12% мислят, че то е добро; 
13,83%, че е задоволително; 1,07%, че е лошо (фиг. 1).

Фиг.1. Как оценявате личното си здраве?

Начина си на живот 5,32 % оценяват като напълно здравословен; 77,66% 
го намират за относително здравословен; нездравословен го намират 11,7% и 
5,32% не могат да преценят (фиг. 2).

Фиг. 2. Как оценявате начина си на живот?

Едва 2,12% от студентите спортуват всеки ден; 2-3 пъти седмично 
27,67%; почти половината от изследваните – 45,47% спортуват 1-2 пъти ме-
сечно; а 24,47% не спортуват (фиг. 3).

Петя Христова, Боряна Туманова
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Фиг. 3. Спортувате ли?

На въпроса: „Мислят ли, че се хранят здравословно?“, 53,19% отговарят, 
че внимават с какво се хранят; 34,05% ядат каквото им се яде и 12,76% не мо-
гат да преценят (фиг. 4).

Фиг. 4. Мислите ли, че се храните здравословно?

На въпроса: „Колко често се чувстват уморени?“, 15,95% отговарят, че 
се чувстват уморени всеки ден, 72,33% само след усилен умствен/физически 
труд, а 11,72% обикновено не се чувстват уморени (фиг. 5).

Фиг. 5. Колко често се чувствате уморени?

На въпроса: „Усещате ли болки в отделни части на тялото?“ – 17,67% от-
говарят с да, постоянно в кръста, коленете, гърба, глезените; 32,33% изпитват 
болка от време на време и изброяват същите части на тялото; 50 % деклари-
рат, че не усещат болка (фиг. 6).

Проучване на себеусещането на студентите и очакванията им ...
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Фиг. 6. Усещате ли болки в отделни части на тялото?

На въпроса „Харесвате ли тялото си?“ 47,87% от запитаните споделят, 
че харесват тялото си; 43,55% не харесват определени части и 8,58% от тях 
изобщо не го харесват (фиг. 7).

Фиг. 7. Харесвате ли тялото си?

На въпроса: „Защо избрахте да спортувате аеробика?“ – 61,62% от сту-
дентите отговарят, че искат да опитат нещо ново; 2,11% са я избрали, защото 
приятелите им са се записали, а 36,27 % са спортували аеробика и преди (фиг. 8).

Фиг. 8. Защо избрахте да спортувате аеробика?

За целите на изследването студентите бяха попитани какъв ефект оч-
акват от заниманията с аеробика, на което 62,.76% отговориха, че искат да се 
почувстват по-бодри, енергични и работоспособни; 29,79% желаят да кори-
гират отделни части на тялото си и 7,45% от тях нямат определени очаквания 
(фиг. 9).

Петя Христова, Боряна Туманова



731

Фиг. 9. Какъв ефект очаквате от заниманията с аеробика?

Изводи
Анализът на резултатите от анкетното проучване показа, че има проти-

воречие между това, че:
• студентите считат здравето си за много добро, а същевременно из-

питват болки в тялото;
• считат, че живеят здравословно, а повечето от тях спортуват 1–2 пъти 

месечно;
• декларират, че се чувстват уморени само след усилен умствен/физи-

чески труд, а желаят да се чувстват по-бодри, енергични и работоспо-
собни и т. н.

Противоречивите мнения на студентите показват, че познанията им в 
голяма степен са откъслечни и несистематизирани. Това според нас е пред-
поставка за ниска мотивация за занимания с физически упражнения и спорт. 
Считаме, че ако се задълбочат познанията на студентите за възможностите и 
ползите от спортуването и ако се отговори на техните очаквания, това ще до-
веде до преосмисляне на значението на спортните занимания и повишаване 
на мотивацията на младите хора за двигателна активност.
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РЕЛИГИОЗНИ, УТОПИЧНИ И ФИЛОСОФСКО-
ИСТОРИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПРОГНОЗИРАНЕТО

Пламен К. Иванов

RELIGIOUS, UTOPIAN, PHILOSOPHY  
AND HISTORIAN FOUNDATION OF PROGNOSIS

Plamen K. Ivanov

ABSTRACT: The formation of ideas for the future are closely linked to the evolu-
tion of the primitive mythology of primitive myths, the fantastic legends interpret 
the simplest natural phenomena to the myths that explain the established tribal 
mores and customs, not only the origin of man and the world as a whole but 
also the fate of dying. On this basis, they have formed the oldest existing religious 
concepts of the future.
KEYWORDS: future, social forecasting.

Изследването е финансирано по проект № РД  – 08-135/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Освен сравнително примитивните концепции от такъв мащаб, които 
или не са достигнали до наши дни, или нямат значително разпространение 
можем да отделим две, които са свързани със съществуващите световни ре-
лигии:

а) Наложилата се през първото хилядолетие преди нашата ера и по-раз-
вита индуистко-будистка концепция, според която историята се представя 
във вид на постоянна смяна от цикли на регреса (обхващаща милиони годи-
ни) – от “златния век“ до „края на света“, след това „сътворението на новия 
свят“, последван от нов регрес и т.н. без край. Щастливото бъдеще от такава 
позиция се вижда от „добродетелното поведение“ да се избавим от безкрай-
ните „превъплъщения“ на душата след смъртта, от този вечен „кръговрат“ 
на живота и попадане в „нирвана“ – качествено ново друго състояние, при 
което отсъстват желанията и страданията. Такива възгледи са характерни за 
съвременната религиозна идеология в обширния Югоизточен край на Азия и 
с него се налага да се сблъскваме на международни конференции или в „лите-
ратурата за бъдещето“ на страните от посочения регион;
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б) Наложилата се през първото хилядолетие преди нашата ера – и през 

първото хилядолетие на новата ера и по-малко развита индуистко-ислямско-
християнска концепция, според която „историята на бъдещето“ се предста-
вя под формата на идването на „спасителя-месия“, установяването на „цар-
ството божие“, настъпването на „края на света“, „Страшния съд“ и накрая 
отново преминаване в качествено ново състояние на „вечно блаженство“ за 
праведниците и „вечни мъки“ за грешниците. С такива възгледи се налага 
да се сблъскваме на конференции и в литературата, но ако това засяга хрис-
тиянството, неговата пропаганда става все по-активна, защото вярващите за 
определен път ги очаква „края на света“.

От времето на завършването на формирането си преди повече от хи-
ляда години религиозната есхатология (учение за края на света) не е създала 
нищо съществено ново. Но ще бъде грешка, ако върху тази основа не дооце-
ним значението на религиозните концепции за бъдещето. Религиозно-фило-
софската мисъл на древните хора е изработила цял комплекс от идеи, които 
са достигнали до наши дни: идеите за „възмездие“ в задгробния живот според 
поведението на човека през неговия земен живот, провиденциализма (божие-
то провидение, което целенасочено определя хода на събитията независимо от 
волята на човека), месианството (уповаването на идването на „спасителя-ме-
сията“, който радикално ще промени към по-добро съществуващите порядки) 
и др. религиозните концепции за бъдещето изиграват важна роля в социална-
та борба на изминалото хилядолетие. Те са оказали силно влияние върху ево-
люцията на утопизма и разнообразните философски истории. Без тях е трудно 
да се разберат особеностите на някои течения в съвременната футурология.

През първото хилядолетие преди новата ера заедно с религиозните 
концепции за бъдещето и в тясна връзка с тях започват да се развиват уто-
пичните концепции. Те се различават от религиозните по това, че „другото 
бъдеще“ на човечеството се определят не от свръхестествени сили, а от са-
мите хора, от техния разум и техните действия. В историко-социологически 
смисъл утопията се определя като произволни представи за желаното бъде-
ще на човечеството, което вече не е свързано с провиденциализма, но още 
не е стъпило върху научното разбиране за закономерностите за развитие на 
природата и обществото. Обективните утопични концепции се явяват чисто 
умозрителни добри пожелания, изпълнени с изкуствени конструкции, които 
се оказват в непрекъснато противоречие с действителността (което обикно-
вено води до неминуемия край на утопията при опит те да бъдат реализирани 
на практика).

Голяма част от утопиите, посветени на проблемите на бъдещото обще-
ство, се отнасят към социалните проблеми. Но други от тях засягат пробле-
мите на науката, техниката, технически въпроси на градоустройството, здра-
веопазването и др., които само косвено засягат социалната страна на нещата.

В зародишна примитивна форма такива „технически“ утопии се сре-
щат още през древността, но стават забележимо явление през средните ве-

Религиозни, утопични и философско-исторически основи на прогнозирането
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кове (например утопията на Р. Бейкън от XIII в.), като получават развитие 
през новото време. По-често обаче се срещат социално-техническите утопии, 
които отчитат някои социални аспекти на техническите нововъведения (най-
ярък пример – утопията на Фр. Бейкънт XVII в.). Съществуват също така па-
цифистки1 утопии. Особен тип представляват антиутопиите, които рисуват 
произволни картини на нежеланото бъдеще на Земята и човечеството.

В основата на класификацията на утопиите е целесъобразно да се по-
ставят не едни или други форми на утопичните произведения, както това не 
рядко се прави, а основният принцип е какъв точно социален строй факти-
чески изобразява определена утопия. От такава гледна точка социалните уто-
пии се разделят на родово-общинни, робовладелски, феодални, буржоазни и 
социалистически, такива които идеализират съответния строй. Всеки тип се 
подразделя на подтипове: от втори, трети и друг порядък. Например социа-
листическите утопии се разделят на собствено социалистически (провъзгла-
сяващи принципа „на всеки според труда“) и комунистически („на всеки спо-
ред потребностите“). При което естествено изброените утопии притежават 
конкретен исторически характер, т.е. както ще покажем по нататък, могат да 
се разглеждат единствено в рамките на определена историческа епоха.

Ще бъде неправилно да отнесем към утопиите единствено само така на-
речените държавни романи или социално-политическите трактати. Елемен-
тите на това, което представляват утопиите, се срещат в най-разнообразни 
произведения. Това прави целесъобразно използването на понятието „уто-
пизъм“ като утопичен подход към проблемите на настоящето и бъдещето. По 
този начин историята на утопичната мисъл се представя не само като сбор от 
различни произведения, а като процес на еволюция на утопизма.

Първите представи за по-добро бъдеще не „в друг свят“, а на Земята като 
първи утопии възникват през втората половина на първото хилядолетие преди 
нашата ера в Древна Гърция и Китай, където нивото на философските мисли 
е било относително високо, а религията не е имала силно влияние сред обще-
ството, както в Египет, Персия и Индия. Въпреки твърденията на редица ис-
торици, буржоазните и още повече социалистическите утопии тогава не са се 
появявали. Утопиите са притежавали тогава характер, който идеализира родо-
вия строй – Лао Дзъ, Мао-Дзъ, Евгемер, Ям Бул или са „рационализирали“ ро-
бовладелството – Конфуции, Платон, а по-късните феодализма – Шан Яр и др.

Вторият етап обхваща епохата на Средновековието. Засилващите се 
религиозни идеологии в продължение на половината хилядолетие направил 

1 Пацифизмът (от лат. pacificus — творящ / мир pax — мир и facio — правя), е 
антивоенно движение, чиито участници се борят за предотвратяване на войните глав-
но чрез осъждането им.Пацифистите осъждат всякакво военно действие, дори осво-
бодителните въстания и войни. Те вярват, че войната може да бъде предотвратена по 
пътя на дипломацията, убеждението и мирните манифестации. Ето защо, пацифизмът 
е движение на хора с различни политически убеждения.

Пламен К. Иванов
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немислимо появяването на значителни утопии. Някакъв подем се наблюдава 
през ХI – XIII векове единствено в Близкия и Средния изток – Ал Фараби, 
Ибн Баджа, Ибн Туфал, Низами и др. Последвалият упадък продължава до 
средата на XIX – началото на XXвек.

Третият етап е свързан с епохата на Възраждането и Просвещението 
(XVI – до първата третина на XVIII в.; условно се приема от „Утопия“ на Мор 
до „Завещанието“ на Мелие и „Философските писма“ на Волтер). През този 
исторически период робовладелските утопии изчезват, а феодалните се от-
дръпват на втори план, като отстъпват място на буржоазните и особено на 
социалистическите (Мор, Кампанела и др.). Утопизмът заедно с религиозните 
концепции за бъдещето стават идеология на буржоазните революции през 
XVI – XVII в. В тях на първо място се поставя проблемът за връзката между 
социалния и научно техническия прогрес – Фр. Бейкън.

Четвъртият етап обхваща останалите две трети на XVIII в. – условно от 
Мелие до Бабел. Този етап се отличава от предишния по резкия разрив с рели-
гията и ехнатологията с използване на постиженията на западноевропейска-
та философия от новото време (Фр.Бейкън, Хобс, Декарт, Спиноза, Дж. Лок 
и др.), която е тясно свързана с идеологията на просветителите (Волтер, Русо, 
Монтескьо, Холбах, Хелвеций, Дидро„ Лесинг, Гьоте, Шилер, Джеферсън, Но-
виков, Радищев Франклин и др.), а също така с много по-точните конкретни 
програми за политическа борба. Последните се отнасят не само към утопиите 
на Морели и Молби, но и са свързани с особеностите на Великата френска 
революция. Дори „общата“ утопия на Русо обективно придобива при тези 
условия характер на буржоазно егалитарна утопия. Отново нараства броят на 
феодалните утопии (Новалис, Щербатов и др.), но се запазва и засилва влия-
нието на буржоазните и социалистическите идеи.

Петият етап основно е през първата половина на XIX в. – от Сен Симон, 
Фурие е Оуен до Л.Блан и Кабе, Дезами и Вейтлинг, а в Русия  – до Херцен 
и Чернишевски включително). Към неговите отличителни черти се отнасят – 
опитите за критичен анализ на Великата френска революция, в хода на коя-
то се откроява несъстоятелността на утопизма на практика, стремежът да се 
свърже утопизмът с пролетарското движение, а чрез него и различните „типо-
ве социализъм“, изброени от К. Маркс и Фр. Енгелс в „Манифеста на Комунис-
тическата партия“; опитите да се използва не само идеологията на Просвеще-
нието, но и класическата философия – Кант, Фихт, Шелинг, Хегел, а също така 
и класическата буржоазна политическа икономия – Смит, Рикардо, Сисмоди и 
др. – все опити, които не са се увенчали и не могат да постигнат успех.

Шестият етап обхваща втората половина на XIX в. И началото на ХХ 
век и се характеризира основно с борбата между марксистката и анархическа-
та утопия, но първата е смятала себе си за наука и рязко се е противопоставя-
ла на всякакъв различен „утопизъм“.

Седмия етап – символическия от1917 до наши дни можем да го считаме 
за съвременен. През този етап са реализира и намери своя крах марксистко 
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ленинската утопия на казармения социализъм, чиято жертва се оказаха една 
трета от човечеството като започнем с бившия СССР. През този етап посте-
пенно се налага разбирането, че социалният утопизъм – не е черно бял филм 
с разделяне на всичко между утопично и реалистично, а тези елементи на съз-
нанието и нововъведенията, в това число и в политиката, не произлизат от 
обективните закономерности и не от божията промисъл, а от произволните 
представи за желаното бъдеще, които често се представят за научни или за 
някакво откровение. По този начин черти от утопизма могат да бъдат намере-
ни в политиката на всяко правителство от различните страни по света и във 
възгледите на всеки политик, философ, учен, писател или въобще на всеки 
човек.

Сред социалните утопии разпространени през втората половина на 
XIX и първата половина на ХХ век най-силно развитие получават марксизмът 
и анархизмът. Марксизмът беше в началото на ХХ век основата на широко 
революционно движение и в своята екстремистка форма (марксизма-лени-
низма) направи опит да се реализира тази утопия – „утопията на социализма“ 
отначало в мащабите на Русия, а след това вече през втората половина на ХХ 
век в мащабите на една трета от човечеството. Но през 90-те години на ХХ 
век тази утопия, както и всяка утопия, претърпя своя крах и от началото на 
ХХI в. от нея останаха само бързо деформиращи се рудименти2.

Анархизмът като обществено-политическо течение се налага през 40–
70-те години на 19 век, но неговите идейни основи произлизат от утопията на 
Ж.Ж.Русо и други утопии от XVII –XVIII век, които идеализират патриархал-
ната общност. Анархистката концепция за бъдещето е изложена в работите 
на Готвин, Прудон, Щирнер, Бакунин, Кропоткин, Рекл, Грава, Карелин, Фора 
и др., като в най-общи черти се свежда до формулата за „свободната федера-
ция“ на автономните асоциации на производителите – малките частни соб-
ственици с незабавно и напълно премахване на държавата, „справедливата 
обмяна“ на продуктите на труда на отделните работници.

Ще отбележим, че за утопиите е характерен стремежът да се създа-
де детайлна картина за бъдещето, която да се вмести в априорно зададена 
„идеална схема“, да се продиктуват своеобразни „правила за поведение“ на 
бъдещите поколения. В противоположност на това течение на обществената 
мисъл през XIX век се налага позитивизмът, за който е характерно агностич-

2 В биологията под рудимент или рудиментарен орган се разбира орган, който 
в хода на своето развитие е загубил напълно или частично своите функции. Закър-
нелият орган не може повече да изпълнява своята първоначална функция за смет-
ка на нови функции (например апендиксът играе роля в лимфоносната система при 
човека). В повечето случаи обаче се случва обратното и полза от рудиментите няма. 
Примери за това при човека са: мъдреците (възпаление (перикоронит), израстване на 
неправилно място), апендикс (апендисит) и др. През 1893 Робърт Видерсхайм публи-
кува списък на 86 човешки органа, чиято функция не е изяснена.
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ното3 отношение към предвижданията, особено към социалното, с изискване 
да се ограничи описанието и обяснението на изучавания обект, с опити да се 
сведе прогностичната функция на науката единствено до емпирични изводи 
от анализи и диагнози.

Парадоксално е, но бъдещето според утопистите, анархистите в тяхно-
то болшинство са държали на позитивизма и са се отнасяли негативно към 
научното предвиждане. Бъдещето за тях не е било така обективно необходи-
ма, неизбежна следваща степен в историята на човечеството, а те са го раз-
глеждали като резултат от чисто волеви акт на героите революционери, които 
са способни да увлекат след себе си народните маси. Разбираемо е, че при 
такива възгледи самият процес на преход към бъдещо състояние няма съ-
ществено значение като на него не се отделя особено внимание. В заключение 
политическата програма на анархистите е страдала от непоследователност, 
неопределеност и необмисленост. Нейната несъстоятелност напълно се про-
явила в световното революционно движение от втората половина на XIX и 
първата половина на ХХ век.

Още една група социални утопии представляват различните направле-
ния на либералния реформизъм, това са собствено буржоазните утопии, из-
хождащи от „Океания“ на Харингтън (произведенията на Бентам, Х. Джордж, 
Херцки и др.). Такива утопии се появяват в значителна степен и брой и до днес.

Особена група социални утопии представляват теориите за феодалния 
социализъм (Карлайл, Дизраели, Рескин и др.), където бъдещето се рисува 
във вид на завръщане към идеализираното минало от Средновековието. Раз-
новидност на такава теория се явява християнският социализъм на Ламене и 
др. Но през втората половина на 19. век това течение придобива самостояте-
лен характер, като постепенно се превръща в разновидност на буржоазната 
утопия. През ХХ век като смяна на изчезващите робовладелски и феодални 
утопии се появяват фашистките, които справедливо се оценяват от общест-
веността като антиутопии.

По-сложно е положението с утопичния социализъм. Утопичните идеи 
на Сен Симон, Фурие, Оуен и другите социалисти утописти от първата поло-
вина на XIX век са просъществували под формата на съответните школи на 
социалната мисъл още няколко десетилетия след смъртта на техните основа-

3 Aгностицизъм (на гръцки: ἀ - „не, без“, и на гръцки: γνῶσις - „знание“) е виж-
дането, че съществуването или несъществуването на свръхестествени същества, в част-
ност Бог, е нещо, което остава завинаги неизвестно и непознаваемо. Счита се, че тер-
мините агностицизъм и агностик са въведени от английския биолог и професор Томас 
Хъксли през 1869 г. в Лондон по време на основаването на Метафизичното общество По-
нятието обаче съществува от дълго време и има различни определения в зависимост от 
сферата на употреба, но общо взето се използва, за да означи скептицизъм и съмнение 
по отношение на дадено твърдение.  Във философски и теологичен смисъл съществу-
ването на Бог, богове или божества е или неизвестно, или е поначало непознаваемо. По 
отношение на религията агностик е човек, който се съмнява в съществуването на Бог.
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тели, а в отделни страни особено в царска Русия и в редица страни от Изтока 
тези идеи запазват своето влияние до първата половина на ХХ век дори и до 
по-късно. Концепциите за бъдещето на редица социалисти – утописти като 
Бланки и др. се налагат хронологично почти едновременно с марксизма и за-
пазват своето влияние през втората половина на XIX в. и дори по-късно. Раж-
дат се и нови социалистически утопии (Морис, Бел Ами, Зола, Франс, Уелс, 
Дж. Лондон, Циолковски и др.), конкретна оценка на които е възможна един-
ствено с отчитане на особеностите на творчеството на един или друг утопист 
в конкретната историческа обстановка.

За утопиите на Бел Ами например са характерни реформистките и те-
хнократските илюзии, което ги сближава с буржоазните утопии. На запад 
особено в САЩ възникват множество клубове, чиито членове се опитват да 
претворят тази утопия в живота. В още по-голяма степен еклектичността4, 
заимстването на идеи от различните направления на утопизма от феодал-
ния до анархисткия е характерно за утопичните романи на Морис, Зола, 
Франс, Дж.Лондон, Уелс. Но високото художествено майсторство на тези 
писатели прави техните произведения да не се поставят в утопичната ли-
тература дори и при известно присъствие на еклектизъм. Тяхната световна 
известност увеличава възможността за пропаганда на социалистически-
те идеи, като пробужда интерес към идеите на социализма. Важно е да се 
отбележи, че тези писатели в повечето случаи са съзнавали утопичността 
на своите произведения, но са използвали жанра утопия за пропаганда на 
своите идеи.

Това е съществено и за Циолковски. Пропагандирайки в брошури през 
20-те години на XX век техническите идеи за реконструкция на земната по-
върхност и за усвояване на космическото пространство, той създава редица 
ярки впечатляващи социални утопии например „Обществената организация 
на човечеството“ 1928 г., като целта му е да покаже какви блага може да до-
несе на човечеството научно–техническия прогрес. Утопичните идеи на ос-
новоположника на съвременната космонавтика изиграват важна роля при 
установяването на ранната футурология (в широк смисъл „литературата за 
бъдещето“), към която ще се обърнем по-късно.

Като цяло новият стадий на еволюцията на утопизма съществено се 
отличава от предишния като ниво на утопичната мисъл, така и като степен 
на нейното влияние върху обществената мисъл. Утопичните произведения 
стават значително по-слаби и по своето идейно съдържание и по своето въз-
действие върху световната обществена мисъл. Точно техният упадък във 
всички отношения дава основание да се говори за смяната на възходящия 
стадия в развитието на утопизма с низходящ. Очевидна е и причината за този 
упадък – неспособността на утопиите да се конкурират с науката.

4 Механично обединяване на разнородни възгледи, теории, стилове в една ра-
бота (творба, изследване).
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Ще бъде опрощенческо, ако сведем утопизма от втората половина на 

XIX и особено на ХХ век единствено до утопичните романи и трактати. Писа-
нията на идеолозите на фашизма засягат „реалната политика“, но по същество 
това са истински социални утопии – утопии за спасяването на капитализма с 
политически средства, а в редица отношения дори по пътя на завръщането на 
феодални и робовладелско порядки. Тези утопии са се превърнали в трагична 
реалност за стотици милиони хора, за цялото човечество, което е въвлечено 
във Втората световна война. За утопиите на казармения социализъм ние вече 
споменахме.

Съчиненията на Кейнс и неговите последователи – кейнсианците и нео-
кейнсиянците, другите представители на съвременната икономическа мисъл 
формално не се явяват утопии. Но фактически това са настоящи социални 
утопии. Безбройните разновидности на азиатски, африкански, американски 
„социализъм“, които се множат от година на година също са утопии, кои-
то оказват не малко влияние върху обществения живот на трудещите се от 
развиващите се страни. Марксизмът, ленинизмът, маоизмът и чучхеизмът – 
всичко това не е нищо друго освен социална утопия. Още по-точно тази уто-
пия в продължение на десетилетия се явява напълно реален кошмар за почти 
един милиард човека.

Проблемът за основателния исторически анализ на еволюцията на съ-
временния утопизъм във всичките негови разновидности, а не по формален 
признак, а по същество остава една от най-актуалните в историята на светов-
ната обществена мисъл на ХХ век.

Развитието на религиозните и утопичните представи за бъдещето в 
древния свят се съпровожда със зараждането на представите за историята 
като процес, притежаващ определени закономерности. Около средата на пър-
вото хилядолетие преди н.е. тези представи придобиват характер на фило-
софско-исторически концепции за бъдещето. Постепенно се формират три 
основни концепции, съществуващи и до днес  – регрес на „златния век“ в 
древността до гибелта на културата, безкрайните цикли на подем и падения 
на културата в кръговрата на едни и същи стадии на развитие, прогрес от 
нисш до висш.

Възгледът за историческите събития като етап от вечната еволюция на 
света, обхващащ миналото, настоящето и бъдещето, се среща както в древ-
ноегипетската школа на Червак и особено на Сакхя, и в древно китайската 
на Мен-цзъ и Чжуан-цзъ, както и в древногръцката философия на Платон и 
Аристотел. Философите се опитват да разкрият закономерностите на исто-
рическите цикли, като намират факторите, които обуславят тяхната смяна. 
От концепциите за „златния век“ произлиза теорията за „естественото със-
тояние“ (школата на циниците и стоиците). Софистите, а след тях Демокрит 
и Епикур се противопоставят на идеите за прогреса. И стоиците и епикурей-
ците са спорили върху проблемите на детерминизма в историческия процес, 
защото епикурейците развиват теорията за „обществения договор“, което 
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само по себе си е покушение върху господстващите тогава идеи за провиден-
циализма5.

Теорията за циклите е разработена обстойно в трудовите на Полибий 
(IIв. преди н.е.) някои историци считат всички аналогични концепции до 
съвременните (Гумплович, Парето, Шпенглер, Сорокин, Тонби) само като 
развитие на неговите възгледи. Преобладаващите дълго време концепции 
за регреса от „златния век“(Сенека, Цицерон, Вергилий, Тибул, Овидий) се 
противопоставят с нова сила на идеята на прогреса на Лукреций. Това са во-
дещи достижения на античната мисъл. Концепциите за регреса и циклите 
неслучайно остават дълго време господстващи, като първата произтича от 
наблюденията над мъчителния процес на разлагане на родовия строй и ус-
тановяването на класово общество, а втората се обуславя от бавните етапи 
на историческото развитие. Необходимо е било високо ниво на философско 
мислене, за да се види зад сложните перипетии на развитието на обществото 
линията на прогреса. 

Войнстващият клерикализъм6 на Средновековието задълго потиска 
всички теории за историческото развитие освен тези концепции за регреса. 
Единствено в края на този период се забелязва новият проблясък на идеи-
те на прогреса –техническия при Р. Бейкън и новата много по-задълбочена 
разработка на теориите за циклите на Ибн-Халдун, който се опитва да разре-

5 Реакционно идеалистическо направление във философията, което обяснява 
историческите събития като проява на волята на провидението.

6 Клерикализмът  е  политическа  доктрина,  пропагандираща  християнските 
ценности и възстановяване на водещата роля на църквата в светския и духовен живот 
наобществото и по-малко в държавата, така както са били конструирани обществени-
те отношения през средновековието.

Най-яркият представител и прогандатор на клерикализма и днес и в миналото 
е Римокатолическата църква с нейния папоцезаризъм.

Клерикализмът добива популярноств Западна Европа след големите обществе-
ни катаклизми сполетяли Европейския континент по време на Френската революция с 
последвалите я  Наполеонови войни. В  Източна, а и донякъде в  Централна Европа, 
клерикализмът не е така ярко проявен в организацията на държавата и духовния жи-
вот, с оглед следването на обратната политическа концепция на цезаропапизма от Ру-
ската империя и останалите православни. Цезаропапизмът заляга в основата и на ня-
кои протестантски държави. Примери за последното са Прусия, Скандинавия, и Ан-
глия от 16. век с нейната Англиканска църква).

Клерикализмът не се стреми към налагане на теокрация, а към контролиране 
на духовния, а оттук и на светския живот в държавата/ите. В известен смисъл кле-
рикализмът с явява в антиномия (т.е. противовес, противоположност; конфликтен) 
на секуларизма.

Носители на клерикализма са не духовниците, а светски лица и организации, 
включително различни християндемократически и християнсоциални партии, хрис-
тиянски съюзи, профсъюзни, културно-просветни, феминистки, младежки сдруже-
ния и т.н.

Пламен К. Иванов



741
ши проблема за историческия детерминизъм, като изследва влиянието върху 
развитието на обществото на географските и други фактори.

През епохата на Възраждането и Просвещението отново излизат на 
преден план концепциите за циклите на Макиавели и Вико и за прогреса. 
Вико напълно се доближава до развитието не по кръг, а по спирала. Що се от-
нася до прогреса, то едни философи се опитват да го свържат с божието про-
видение – Боден, Лайбниц, Лесинг, а други търсят неговите корени в матери-
алните фактори – Монтен, Ф. Бейкън, Декарт, Спиноза. Клерикалите – Босю и 
др. щателно защитават позициите на провиденциализма. Енциклопедистите 
особено Волтер им нанасят удар след удар. Точно с Волтер започва развитие-
то на историята на философията в съвременния смисъл. Тюрго, Кондорсе, 
Годвин обясняват прогреса вече не с божественото предопределение, а с усъ-
вършенстването на разума и влиянието на различни външни фактори. За-
щитниците на концепцията на прогреса все по-широко използват теорията 
за „естественото състояние“ и историческия детерминизъм, като ги поставят 
в служба на идеологията на Великата френска революция.

Ще бъде грешка, ако, разбира се, избегне развитието на историята на 
философията през втората половина на 18. и първата половина на 19. Век, 
като непрекъснато тържество на идеите за прогреса над догмите на провиден-
циализма. Процесът е много по-сложен. Защитниците на прогреса е трябвало 
да се сблъскват със съпротивата на феодалните реакции –де Местр, Боналд. 
Основното се е състояло в това, че в идеалистичния мироглед на водещите 
философи са преобладавали религиозните идеи. Хердер свежда закономер-
ностите на историческото развитие до географските фактори, като допуска 
решаващото влияние на Бога върху съдбата на човечеството. При Кант иде-
ите за прогреса се преплитат с идеите на теологията за предопределеност на 
нещата. Фихт се опитва да съвмести прогреса с тезиса за историята като „от-
кровение на абсолютното“. Ясно се очертава есхатологията във философия-
та на историята на Хегел, който разглежда историята като „висша проява на 
световния дух“, като признава прогреса в миналото, а отказва да го признае в 
настоящето и бъдещето.

Независимо от тези противоречия, значението на философията на 
Кант и Фихте, на Шелинг и Хегел в развитието на представите за бъдещето е 
огромно. В известна степен те се явяват също утописти, но като исторически 
философи те имат огромен принос за развитието на методологията на анали-
за на историческия прогрес като закономерен и диалектически процес.

Религиозни, утопични и философско-исторически основи на прогнозирането
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ГЛОБАЛИСТИКАТА И АЛТЕРНАТИВИСТИКАТА – 
СЪВРЕМЕНИЯТ ЕТАП ОТ РАЗВИТИЕТО  

НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО
Пламен К. Иванов

GLOBAL STUDIES AND ALTERNATIVE FUTURES – 
CОNTEMPORARY STAGE OF DEVELOPMENT  

OF RESEARCH FOR THE FUTURE
Plamen K. Ivanov

ABSTRACT: Most authors believe that the main problem that all other problems 
depend on for their solving is the arming race. In the 70 years of the twentieth 
century almost to their end it was not clear the extent of its economic weight on 
the world economy. The next most important global problem was the problem 
of overcoming or reducing the growing differences in the level of development 
between developed and developing countries. This rift initially (after the start of 
the collapse of the colonial system) is expressed by the formula „several times“. 
Later it began to be expressed by the formula „dozens of times“ or the hopelessly 
forever existing conditions.
KEYWORDS: globalism, alternativ future, exploring the future.

Изследването е финансирано по проект № РД  – 08-135/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Глобалните проблемина съвременността, които първоначално са много 
различни при различните автори, постепенно започват да се защитават и да 
се свеждат примерно до десет –петнадесет общопризнати варианта.

Основният проблем, от който е зависело решаването на всички остана-
ли проблеми, повечето автори считат, че е надпреварата във въоръжаването. 
През 70-те години на ХХ век почти до техния край не е била ясна степента 
на нейната икономическа тежест за световното стопанство. Много по-къс-
но се разбира, че тази непоносима тежест буквално разбива икономически 
по-слабия участник в тази надпревара „световната социалистическа систе-
ма“. Но и на по-силния съперник – „световната капиталистическа система“ 
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също се наложило да си възстановява силите. Ако през 50-те години на ХХ 
век тази надпревара във въоръжаването се оценяваше примерно на стоти-
ци милиарди долари, а през 80-те години тя наближи около трилион. Такива 
астрономически величини говорят малко на неспециалистите. Разбираемо е, 
че при подобни разходи за останалите насъщни нужди остават „жалки дреб-
ни монети“, а за решаването на глобалните проблеми въобще не е ставало и 
дума. Освен това в условията на военно-политическото противостоене двете 
световни империи – ако ги назовем със собствените им имена – въобще не е 
било възможно да се говори за решаването на нито един проблем, водеха се 
единствено разговори, от които нищо не се получаваше.

Междувременно гонката във въоръжаването от година на година раз-
ширяваше своите мащаби и нарастваше с голямо темпо. Трилион долара за 
година – това е една пета част от брутния обществен продукт на човечест-
вото. А разходите за въоръжаване се удвояваха на всеки пет години. Стана 
очевидно, че още две или три петилетки и световната икономика ще рухне 
под тежестта на танковете, изтребителите и ракетоносците или едната страна 
беше съблазнена да се възползва от преимуществото или от някакви благо-
приятни обстоятелства да се унищожи противника с един удар. А това дори 
и при най-благоприятния вариант за агресора означаваше гибел за стотици 
крупни градове и на стотици милиони хора и превръщане на света в подобие 
на после военна Европа. По-скоро това означаваше гибел за човечеството в 
огъня на унищожаващата всичко ядрена война.

Но как да завърши надпреварата във въоръжаването без капитулаци-
ята на един от състезателите? На този въпрос отговор нямаше. По-точно той 
очевидно се разглеждаше в продължение на много години, когато се водеха 
безполезни преговори за някакво сдържане в тази надпревара. Това навява-
ше чувството на безизходност по отношение не само по този въпрос, но и по 
целия комплекс от глобални проблеми.

Следващият по значимост глобален проблем в повечето концепции 
беше проблемът за преодоляването или намаляването на растящите разли-
ки в нивото на развитието между развитите и развиващите се страни. Този 
разрив, който първоначално (след започването на разпада на колониалната 
система) се изразяваше с формулата „в няколко пъти“, по –късно започна да 
се изразява с формулата „десетки пъти“ или при съществуващите условия 
безнадеждно завинаги.

Сериозността на този проблем се изразяваше не само в относителния 
мащабен ръст на разрива, но разбира се и само един от тези фактори беше 
достатъчен за ръста на напрежение в международните отношения при всяко 
ниво на благосъстоянието на развиващите се страни. Какво толкова се е слу-
чило, ако вие сте успели да си ремонтирате стария велосипед, когато виждате, 
че богатият ви съсед се настанява от „Фиат“ в разкошен „Ролс –Ройс“? При 
първа възможност вие ще го смачкате в праха под вашите обувки! Но основ-
ното е в това, че мащабите на страданието на по-голямата част от населението 
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на развиващите се страни се дължеше на това, че те живееха с разбирания от 
преди 30-40 години, една трета от населението не получава пълноценна храна 
или с години води полусито съществуване в това число и една трета жестоко 
гладуват, фактически бавно умират от мъчителна гладна смърт; половината 
нямат достъп до медицинско обслужване и до източник на чиста питейна 
вода, те са обречени на масови епидемии и др. А броят на населението бързо 
расте, а чуждестранната помощ не е безпределна. Не е необходимо голямо 
въображение, за да си представим как ще се подредят нещата в обозримото 
бъдеще през близките десетилетия. Но и колкото съществено да се увеличава 
даването на помощи за развиващите се страни, това не е никаква възможност 
пред тях – става ясно, че чувството за безизходност не ги напуска и при раз-
глеждането на този проблем.

Третият комплекс от глобални проблеми е свързан с жизнените ресурси 
на човечеството, сред които на преден план се поставя продоволствения, про-
блем. Този проблем започва да се изостря в развиващите се страни по света 
още през 50-те години на ХХ-ти век, когато навлизат съвременните постиже-
ния на здравеопазването, като се започне с елементарните понятия за хигиена 
и завършим с ефективните лекарства, въобще медицинското обслужване ряз-
конамали в Азия, Африка и Латинска Америка смъртността въобще и особено 
детската, което доведе до бърз ръст на гладните и нарастващ недостиг за тях 
на продоволствия. В много от развиващите се страни, като например Индия, 
започнабързо да нараства зависимостта от чуждестранна продоволствена по-
мощ. В началото благодарение на пратките от САЩ се хранеше всеки шест-
надесети индус, след това всеки петнадесети, десети, осми. Населението на 
страната нарастваше и трагичния, край не беше толкова далече, защото дори 
САЩ не бяха в състояние да изхранят такова количество гладуващи. През 60-
те години науката сътвори поредното чудо. Настъпи „зелената революция“: 
учените произведоха и разпространиха различни сортове селско-стопански 
култури, които даваха петкратно или дори шесткратно по-високи добиви. С 
настъпващия глад в повечето развиващи се страни се справиха, но това беше 
само на думи, защото всеки трети там не получаваше и не получава пълноцен-
на храна, а стотици милиони както преди хронично гладуват.

Оттогава населението на развиващите се страни се е удвоило и в близ-
ките десетилетия навярно ще се удвои още един път. А второ „чудо“ не се 
очаква в скоро време науката да извърши. Да се надяваме, че ще нараства ста-
билността на добивите от селскостопанска продукция там, където все още не 
е достигнала водещите световни стандарти. Отново нараства зависимостта 
на развиващите се страни особено в Африка от чуждестранна продоволстве-
на помощ. Отново се появява призракът на катастрофалния глад в развива-
щите се страни.

Сравнителнопо-малко са изострени проблемите, които са свързани с 
другите жизнени ресурси на човечеството като тези за отопление и суровини 
за преработка, а също така и транспортния баланс и световната търговия, 
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без които не е възможно реализирането на ресурсите. Но и те са достатъч-
но тревожни, ако можем да съдим по паниката, която възниква всеки път, 
когато настъпва неуспех в снабдяването с нефт, газ и въглища в достатъчно 
големи региони по света, а също така периодичният бум на дефицита на ос-
таналите полезни изкопаеми. Това, което засяга транспортните проблеми, ще 
илюстрираме с един пример: броят на загиналите в катастрофите между ав-
томобилите по пътищата на света в световен мащаб достига стотици хиляди, 
а сериозно травмираните и увредени са милиони на година. В същото време 
собствениците на леки коли представляват едва една четвърт от населението 
по света. Останалите три четвърти завиждат на щастливците и се стремят 
да се обзаведат и те със собствена лека кола. Можем да си представим колко 
милиона ще станат ежегодно жертвите и пострадалите по пътищата, когато 
тези мечти станат реалност! На края в световната търговия „ножиците“ меж-
ду естествено натрупващите се на пазара ниски цени на селскостопанските 
стоки от развиващите се страни и високите цени на промишлените стоки от 
развитите страни доведоха до безнадеждните трилиони долари дългове на 
развиващите се страни. Да се изплатят тези дългове, физически е невъзмож-
но, защото фактически нараства броят на развиващите се страни. Но нали 
развитите страни никой не ги е завоювал, за да ги облага с данъци. Рано или 
късно тази игра в „търговията“ ще завърши и тогава отново в полезрението 
ще навлезе глобалната катастрофа.

Но към най-острите проблеми принадлежат и екологичните проблеми. 
В развитите страни по света повече или по-малко се опитват да ги разрешат, 
но не навсякъде това се отдава. Но в развиващите се страни въздушното, 
водното, ландшафтно-почвеното, радиационното, термичното, шумовото за-
мърсяване, „отпадъците“ най-вече твърдите отпадъци, и химическото и др., 
замърсяват околната среда и настъпват с нарастващи темпове и мащаби и 
борбата с тях се води преимуществено с състаналото обичайно пустословие. 
В особено плачевно състояние се намират страните с тоталитарни режими, 
доколкото социално безотговорните правителства се държат към природата 
като лешояди. Всички рекорди в това отношение държи бившия Съветски 
съюз и пост съветска Русия, където управляващата клика и е довела природ-
ната среда до бедствено състояние. Името „Чернобил“ стана символично обо-
значение на настъпващата екологична катастрофа не само по отношение на 
радиационното замърсяване на околната среда. Като цяло година след година 
човечеството неотклонно се доближава към края на пропастта, зад която за-
мърсената природа става необратима т.е. гибелна за хората. Според разчетите 
на специалистите до този предел, откъдето връщане няма, остават няколко 
десетилетия при различните автори, но това са само няколко десетилетия, а 
не векове.

Не по-малко нагледен е катастрофалният характер на демографския 
проблем, нито е по малко сериозен. Ясно е, че населението на Земята не може 
да се удвоява на всеки половин век, както това стана през периода 1950–2000 
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година. И колкото повече милиарда човека живеят на нашата Земя, толкова 
по-тежко е „претоварването“ на земната повърхност с представители на една-
та разновидност от фауната и толкова по-кошмарен е настъпващият крах, и 
толкова повече тежки жертви ще са необходими, зада се възстанови демо-
графският и екологичният баланс. Така също до без край не е възможно да 
продължава процесът на депопулация там, където той е започнал. Рано или 
късно депопулацията ще доведе до пълното изчезване на съществуващите 
популации и това ще ускори агонията.

Проблемите, създадени от надпреварата във въоръжаването на Третия 
свят, жизнените ресурси, екологията и демографията обезателно влизат в чис-
лото на глобалните проблеми на съвременността при почти всички съвременни 
автори. Останалите 5–7 проблема се срещат не при всички автори, защото по-
голямата част от тях влизат в една или друга степен в състава на вече изброените. 
Но от това сериозността на проблемите не става по-малка. Това се отнася в част-
ност за проблема на разселението – урбанизацията – струпването на огромни 
маси население в крупните и свръхкрупните градове, при което настъпва обез-
людяване на селата, а това води след себе си до настъпващи гибелни последици 
както за природата, така и за населението, към проблемите на културата – по 
точно за войнстващото безкултурие, настъпващо под знамената на „контра кул-
турата“. Всичките те носят гибелни последици за обществото, към проблемите 
в здравеопазването, в рамките на което се поставя въпросът за нарастващата 
заплаха спрямо генофонда на рода хомо сапиенс или за намаляването на шан-
совете за оцеляване на самата разновидност на земната фауна, към проблемите 
на антиобществените явления, като се започне с наркотиците, алкохола и прес-
тъпността, които заплашват да погубят човечеството подобно на надпреварата 
във въоръжаването, само тук си противостоят не отделни държави, а паразитни 
за обществото мафиозни структури и техните жертви, към проблемите за ефек-
тивността на международните организации – или по-точно към проблемите за 
тяхната неефективност, което е най-трагичното в представеното изброяване, 
доколкото никакви глобални проблеми без подобни организации не се решават, 
но и с такива, каквито съществуват, още по-малко.

Някои автори добавят в списъка на глобалните проблеми на съвремен-
ността проблемите на усвояването на Световния океан и Космоса, а също и 
проблемите на науката и научнотехническия прогрес, без които да се стигне 
до решение на глобалните проблеми, е безполезно. Но в същото време, такива 
проблеми органично влизат във горе изброените, въпреки че техният брой 
може да бъде значително продължен. От друга страна редица автори поста-
вят на преден план в качеството на супер ключов проблемът за социално-по-
литическите промени в глобален мащаб, като не без основание предполагат, 
че при съществуващото положение на нещата ситуацията ще се влошава, въ-
преки всякакви конструктивни предложения и добри пожелания. 

Тук е необходимо и целесъобразно да се спрем върху глобалните про-
блеми на съвременността по детайлно. По тези въпроси съществува огромна 
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литература, но въпреки това темата не е изчерпана, и не само, че през години-
те не избледнява, но обратното в задачата на настоящата работа не влиза още 
една трактовка на глобалистиката. Иска ни се да се спрем само върху тези три 
теми от принципен характер.

На първо място всички изброени глобални проблеми, ако се замислим 
над тях както трябва, пораждат собствена безизходица, която практически е 
неразрешима, но в крайна сметка при съществуващото положение на нещата 
и ако има още нещо за доказване, то неизбежността на глобалната катастро-
фа не е по-късно от края на ХХI век, но е възможно това да се случи и през 
първата му половина. Човешкият разум не може да се примири с подобна 
перспектива, подобно на това като всеобщото съзнание не може да се прими-
ри с необходимостта от смъртността на човека поради жизнеспособността на 
човечеството. Това води глобалистиката до патова ситуация.

Ще отбележим, че от времето, когато се роди глобалистиката в начало-
то на 70-те години на ХХ век, изминаха повече от 40 години. През това време в 
света настъпиха колосални социалнополитически промени. Капитулира и се 
разпадна Съветския съюз. Изчезна от картата на земното кълбо „световната 
социалистическа система“. Прекратена беше надпреварата във въоръжаване-
то, защото разходите за въоръжаване почти във всички страни по света са 
все още големи. В развитите страни се научиха да се сдържат от нарастващо-
то замърсяване на околната среда, макар благополучието в това отношение 
дори и без да говорим за слаборазвитите страни включително и Русия все 
още е далече. Темпът на нарастване на населението почти навсякъде по света 
започва да намалява и може би около втората половина на XXI век този ка-
тастрофален процес ще се преустанови от само себе си. Но инерцията е все 
още голяма и около 2020 година можем да кажем, че сани гарантирани около 
8 милиарда човека, живеещи на Земята вместо 6 милиарда през 2000 година. 
А около 2050 година се предвижда то да стане около 10 милиарда, ако не и по-
вече, така че проблемът с ръста на населението все още си остава достатъчно 
сериозен. От друга страна депопулацията –превишаването на смъртността 
над раждаемостта в различните страни едва започва да се развива в пълна 
сила и проблемът с предстоящото физическо дегенериране на много народи 
по света все още не е така осъзнато.

Въпреки цялата тази мащабност и острота катастрофичността на гло-
балните проблеми на съвременността си остават същите както и преди 45 
години. Броят на частично или напълно безработните в слаборазвитите стра-
ни постепенно приближава милиард, а нима тези хора за разлика от своите 
също така безработни бащи и дядовци са получили в по-малка степен начал-
но образование и знаят за това, че на планетата съществува по привлекателен 
живот в богатите страни по света. Назрява социален взрив с огромна мощ-
ност. Съществува всичко необходимо за такъв взрив. Това са тоталитарните, 
дивашките и мафиозни структури, в чиито ръце от година на година „попада“ 
оръжие за масово поразяване – ядрено, химическо и бактериологично. Ко-
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гато се натрупа започва Четвъртата световна война – започвайки от Третата 
„студена война“ от 1949–1989 година на ХХ век. Дори и цялата номенклатура 
от глобални проблеми не е претърпяла за изминалите 45 години никакви съ-
ществени промени. Защото глобалистиката беше и си остава актуална.

На второ място световната общественост така и не осъзна до края се-
риозността на глобалните проблеми на съвременността. Не само решително 
отхвърли тези проблеми по причина на явна психологическа умора от без-
крайното нагнетяване на ужасите от глобалната катастрофа. Това се оказа, 
че прилича на прогноза за унищожително земетресение в Калифорния или 
Япония. Но все пак се натрупват и натрупват такива, които са действител-
но гибелни проблеми. Но никой не бяга поради тези причини от Токио или 
Сан Франсиско! Малко се тези, които правят принципна разлика между зе-
метресение и глобални проблеми: първо възможно е и в по-добрия случай да 
се предвиди, да се предскаже и да се приспособи към предсказаното, второ 
възможно е да се преодолеят със система от целенасочени действия върху 
основата на решения като се отчита предсказаното. Съществува съществена 
разлика!

Нека човечеството да загине, но днес да ме оставят на мира! Удивител-
ното е, че все пак така е устроена психологията на човек, той с удоволствие 
гледа на екрана различни сцени с ужаси или чете за тях в детективските ро-
мани, приятно гъделичкайки нервите си, но като щраус си заравя главата в 
пясъка, когато му говорят за наближаващата катастрофа, в която неговата 
собствена съдба, а навярно и на неговите деца и внуци, може да се окаже по-
ужасна от всеки филм на ужасите. И тази тотална социална апатия изпълва 
глобалистиката с надгробни могили.

Накрая на трето място вселенска апатия е обхванала правителствата и 
всичките те без никакво изключение застават пред глобалистиката в позиция 
като на заек пред боа. Ето например една пословица: докато детето (народа) 
не заплаче – майка му (правителството) не го търси. Истината е, че правител-
ствата едва ли не на всички водещи държави по света се изплашиха много 
след като през 1972 година научиха за сензационните изводи на Форестър. В 
замъка Лаксенбург под Виена беше спешно създаден Международен инсти-
тут за приложен системен анализ за проверка степента на сериозност на от-
критата опасност. В института като рядък случай за това време редом седнаха 
специалисти от СССР и САЩ и техните съюзници от едната и другата стра-
на. Няколко такива института със същия профил се появиха в различните 
страни. Но ако правителствата по света се оразличават по различната степен 
на отговорност пред своите избиратели, то пред децата и внуците на своите 
избиратели, пред човечеството от ХХI век всичките те без ни най-малкото 
изключение са напълно безотговорни.

Това още повече укрепва чувството за безизходица и обреченост на чо-
вечеството пред лицето на глобалните проблеми на съвременността. От по-
зиция на глобалистиката, като се има в предвид пасивността на световната 
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общественост и бездействието на правителствата на водещите държави по 
света, глобалната катастрофа е неизбежна. Но може би ще се намери решение 
извън рамките на глобалистиката.

И изходът действително е намерен по съвсем различно направление на 
между–дисциплинарните изследвания. През втората половина на 70-те годи-
ни на ХХти век, когато кризата на глобалистиката – само три години след ней-
ното раждане, започна да се проявява достатъчно отчетливо, към нея бяха от-
правени атаките на опонентите от два диаметрално противоположни лагера.

Първият лагер съставляваха носителите на мажорните футурологич-
ни традиции от 50–60те години на ХХ-ти век, когато вярата в научно-техни-
ческия прогрес беше непоколебима, бъдещето се рисуваше с розови багри, 
а всички възникващи проблеми се оказваха лесно разрешими с помощта на 
науката и техниката. Най-ярък представител на това течение на обществе-
ната мисъл бевече споменатият от нас Херман Кан, който не се примири с 
това, че неговият футурулогичен бестселър „2000 година“ беше подложен на 
унищожителна критика в списание „Футурологиченшок“ и първите доклади 
на Римския клуб и до неговата смърт през 1983 г. продължава година след 
година да издава книги, в които доказва, че независимо от временните труд-
ности, всичко върви към по-добро в този хубав свят, че през ХХI век науката 
и техниката ще издигнат човечеството на недосегаеми преди висини.

Своите идейни противници в Римския клуб и идеологически близките 
до тях течения Херман Кан и неговите съмишленици, както вече споменахме, 
ги заклеймиха, като им поставиха етиката „екологически песимисти“ („Еко 
песимисти“), извънредно много изтъкващи екологичната страна на нещата 
и които не вярват във всемогъществото на научнотехническия прогрес. На 
свой ред те веднага получават от своите опоненти етиката „технологични оп-
тимисти“ („технооптимистите“) – идолопоклонници на НТР. Борбата между 
„Еко песимисти“ и „технооптимистите“ определят основното съдържание на 
историята на футурулогията през последната четвърт на ХХ век, която про-
дължава и по-късно.

„Технооптимистите“ намериха съюзници там, където най-малко очак-
ваха. Войнстващият антикомунист – врагът на Съветския съюз Херман Кан, 
изведнъж става най-любимият автор на вестник „Правда“1. Разбира се, че за 
превод на неговите трудове на руски език, освен за „служебно ползване“ и 
дума не може да става, защото СССР и „социалистическият лагер бяха пред-
ставени в неговите трудове в много лоша светлина. Но твърденията на „тех-
нооптимистите“, че всичко е добре и ще става по-добре, съответстващите на 
идейните постановки на Кремъл от това време. Но през втората половина 
на 70-те години на ХХ век няколко близки до Кремъл автори от партийната 
номенклатура пробиват строгата забрана да се докосват до каквито и да било 

1 Вестникът е издаван от ЦК на КПСС и се е смятал за официалния глас на дър-
жавното ръщ.ководство на СССР тогава.
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проблеми на бъдещето освен както е в коментарите от политическата про-
грама на Комунистическата партия, въпреки че нейната пълна несъстоятел-
ност беше очевидна още десетилетие преди 70-те години или във всеки ред на 
„критиката на буржоазната футурология“. От 1976 година в съветската преса 
започнаха да се появяват статии по проблемите на глобалистиката, появи се 
закъсняла реакция на първите доклади на Римския клуб, а от края на 70-те 
години на ХХ век забраната беше преодоляна: за някакви си 5–7 години по 
тази проблематика се появиха повече от няколко десетки монографии, стоти-
ци научни статии и хиляди публицистични – всичките до една в единствения 
разрешен „техно оптимистичен“ глас, въпреки че редица автори повече или 
по-малко използвайки езопов език, се опитваха да покажат сериозността на 
глобалната проблемна ситуация.

През 1985 година съветската глобалистичнафутурология издава колек-
тивния труд „Марксистко ленинска концепция за глобалните проблеми на 
съвременността“, но всичко прекъсва с това, през времето на перестройката 
на Горбачов от средата и края на 80-те години на ХХ-ти век нищо не се гово-
реше за глобалистиката. По ирония на съдбата за пореден път Русия изостава 
с цяла епоха. През 50-те и 60-те години в СССР и социалистическия лагер 
не признават научно-техническата революция, от която са във възторг в ос-
таналия свят. Едва през 1968 година, когато целия свят на свой ред с ужас се 
отдръпна от НТР с нейните атомни гъби и разрушения на околната среда, в 
СССР провъзгласяват „съединяването на НТР с преимуществата на социа-
лизма“, което отприщва поток от стотици книги и дисертации, и още хиляди 
статии „за НТР“. А през 1985 година, когато социалистическата пропаганда се 
включва в борбата между „технооптимистите“ и „Еко песимистите“ на стра-
ната на първите, тази борба отдавна в очите на световната общественост е 
отишла на заден план, защото се появява друг лагер на опонентите на „Еко 
песимистите“, които провъзгласяват „алтернативната цивилизация“.

Човешкият разум никога при никакви обстоятелства не може да се при-
мири с неизбежността на каквато и да е катастрофа, още повече и глобална. 
Така е устроен човешкия разум. Наистина различните притежатели на спо-
менатото достойнство по различен реагират на надигащата се опасност. Едни 
предпочитат Надеждата – например на знаменитото руско „можи би взри-
ви!“. Други се обръщат към Вярата в бога или в научно-техническия про-
грес – в този случай е безразлично. Но голямото болшинство изцяло се отда-
ва на Любовта към своите близки, затваряйки се в лични неща и не искайки 
нищо да знаят за съдбата на човечеството. На за някои хора обществото на 
трите сестри е недостатъчно, тогава те се обръщат към майката – София – 
премъдра. И тя проповядва и наставлява по пътя на истината. Например 
показва възможността за спасение от надигащата се катастрофа и прехода 
от фаталната безизходица, която стои пред световната цивилизация към ци-
вилизация качествено нова, алтернативна, способна успешно да преодолее 
трудностите, които са свързани с глобалните проблеми на съвременността.
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Първите плахи гласове в „софийска“ тоналност зазвучават още през 

първата половина на 70-те години – в самият апогей на триумфа на глобалис-
тиката. С всяка следваща година тези гласове стават все по-силни и по-силни, 
а от 1978–79 година на ХХ-ти век излизат десетки книги и стотици статии. 
Вече през 1978 година библиографията по алтернативистика, приложена към 
книгата на Марк Сатин „Политиката на новата ера спасява себе си и обще-
ството“, изброявайки 250 заглавия плюс 20 произведения, можем да кажем, 
че е предтеча на алтернативистиката. От тогава техния брой нараства на сто-
тици научни трудове на английски език, като не включваме и литературата на 
другите езици и хилядите, десетки хиляди брошури, статии и доклади.

В сравнение с глобалистиката авторите на произведения с тематика по 
алтернативистика са много по млади от 25 до 40 годишни като жените, които 
са силно предразположени към проблемите на алтернативистиката. Младите 
и жените – това не е никак лошо за старта на новото направление в междудис-
циплинарните изследвания. За да не изглежда алтернативистиката в проти-
воположност на глобалистиката съвсем безличнаще се спрем в качеството на 
илюстрациите на две-три водещи работи, които направиха най-голямо впе-
чатление – около двадесет/тридесет сборника, в които бяха включени повече 
от двеста-триста хиляди първокласни труда.

Това разбира се е Хейзел Хендерсон – „Създаване на алтернативно бъ-
деще“ от 1978 година. С характерното подзаглавие „Краят на икономиката“ 
и с предисловие от един от най-авторитетните предтечи на алтернативисти-
ката Е. Шумахер. Основната идея на този труд, който нашумя в своето време, 
е необходимостта от преход от първичните категории политикономия към 
оптимално съчетаване на критериите за икономика и екология, за качестве-
но нов образ на живот на обществото, включвайки и пълното преосмисля-
не на същността на научно-техническия прогрес за благото на хората. Тези 
идеи тя развива по-късно в други две нашумели книги „Политиката на слън-
чевата епоха –алтернатива на икономиката“ от 1981 година и „Парадигми в 
прогрес (Смяна на парадигмите) – живот зад пределите на икономиката“ от 
1991 година.

Трябва да споменем и МерилинФергюсън  – „Заговорът на Водолея  – 
лични и обществени трансформациипрез 80-те години“ от 1980година. Ос-
новната идея на книгата е смяна на епохата на рибите, в която ние се мъчихме 
през последните две хиляди години, годините през които продължава епо-
хата на Водолея, със съвършено друга система от ценностни ориентации на 
хората, с качествено друг манталитет и начин на живот. Първите признаци за 
настъпването на новата епоха („заговорът на Водолея“) вече разказват за себе 
си, настъпва смяна на „вертикалната“ йерархия на бюрократичните струк-
тури, идват „хоризонталните“ мрежи за взаимодействие, промяна в здраве-
опазването – основна промяна в „здравеопазването“ с минимизиране на ме-
дицинската намеса, реформа на образованието като процес, като радостно 
запознаване с новото, промяна на труда за преживяване – трудът като радост 
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за реализирането на личността. Като започнем от мечтите на утопистите от 
19. век, до марксистите включително, само крачка след крачка намиращи въ-
плъщение в реалния начин на живот на развитите страни днес! Необходимо 
е да се направи всичко, което е възможно, за да се приближи епохата на Водо-
лея с целенасочени усилия.

За да не създаваме погрешното впечатление, че съвременната алтер-
нативистика е представена единствено от симпатични американски дами с 
фамилии завършващи на „сън“, ще спомена още две книги, които са напълно 
равностойни според нас: Л.БроунСАЩ „Създаване на устойчиво общество“ 
от 1981 година и Ж. Робен, Франция „Смяна на епохите“ от 1989 година  – 
с поглед към радикалната преориентация на икономиката и политиката, а 
също и върху необходимостта от деморализиране на обществото.

Вместо да изброяваме различните наименования на литературни про-
изведения, за които все не стига място дори и за най-кратки анотации, много 
по-разумно е да зададем следните въпроси: защо десетки блестящи книги по 
алтернативистика по нищо не по-лоши, а внякои отношения дори по-инте-
ресни от книгите на Кан и Тофлер от първите доклади на Римския клуб не 
получиха световна аудитория и същия отзвук и не имаха ефекта на унищожа-
ваща бомба? Вината в променената обстановка, където на преден план пред 
читателите излизат проблемите не само на бъдещето, нои на настоящето  – 
разпада на Съветската империя, раждането на новия Багдадски халифат от 
Мароко до Индонезия, от Казан до Южна Африка, от смяната на противос-
тоенето СССР–САЩ с противостоенето САЩ – Европейски съюз – Япони-
яи др.? Или за психологическата умора на читателската аудитория от всяка 
„литература за бъдещето“ нищо освен неприятности не съществува? Или от 
неспособността на самите автори да преодолеят психологическите бариери 
за неприемане на всичко качествено ново да „достигнат“ до читателите, „ да 
размърдат“ техния ум и сърце? Или нещо друго?

Нашите опити да намерим отговори на тези въпроси представляват 
същността на настоящия курс от лекции. Ще започнем нашите търсения с 
необходимостта да отговорим на въпроса: какво е общото във всички рабо-
ти по алтернативистика при толкова много различни автори? Внимателният 
анализ на литературата показва, че такива „снизходителни пунктове“ можем 
да ги изброим като пет. Те съставят основните условия за спасяването от ка-
тастрофата по пътя на прехода към алтернативна цивилизация.

На първо място ако не всички то по-голямото болшинство от автори 
считат, че колкото по-скоро едно или друго състояние на обществото в крайна 
сметка се определя от състоянието на енергетиката, това означава, че преходът 
към алтернативна цивилизация е невъзможен без възстановяването върху ка-
чествено нова основа на сериозно нарушения към настоящото време глобален 
топливно-енергиен и зависимия от него материално-технически баланс.

На второ място се признава колко много е необходимо възстановяване-
то върху качествено нова основа сериозно нарушения глобален демографски 
баланс за нормализиране на възпроизводството в поколенията.

Пламен К. Иванов
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На трето място същото това се отнася и за катастрофалния „влизайки в 

съблекалнята“ на глобалния еклектичен баланс, който също така подлежи на 
възстановяване върху качествено нова основа.

На четвърто място ясно е, че всичко това е невъзможно да се постигне 
при надпревара във въоръжаването, но дори и при запазването на днешното 
ниво на въоръженията  – още повече че то ежечасно заплашва човечество-
то от унищожение. Следователно се разбира и необходимостта от всеобщо и 
пълно разоръжаване.

Накрая пето: човечеството няма да оцелее дори и при изпълнението 
на посочените четири условия, ако не си постави за цел нова система от цен-
ности за хуманност, т.е. самият човек, неговото благополучие и пълноценно 
развитие.

Така се роди най-разпространената формула за алтернативна цивили-
зация – ниско енергийна (в смисъл на икономично потребление на енергия), 
високоустойчива (в смисъл за възстановяване на глобалните баланси, върху 
които съществува човечеството), екологично чиста, напълно демилитаризи-
рана и много човечна.

Ако вземем предвид, че последната книга по футурология развива по-
ложения и е издадено през 1982 година – това е последната сензация на съ-
временната футурология, то се създава впечатлението, че „Златния век“ на 
прогностиката изцяло се е преместил в тридесетте от1952 до 1982 година. 
Като че ли последвалите 20 години историците ще назоват „Сребърен век“ – 
своего рода футурулогичен декаданс, когато футурология говореща с щедър 
език, „прекрати своето течение“? Тогава какво да очакваме от следващите де-
сетилетия? „Бронзов век“, когато интересът към прогностиката на световната 
аудитория ще бъде напълно загубен? „Железен век“, когато въобще ще прес-
танат да мислят и да пишат за бъдещето? Или отново ще заблести зарята на 
новия „Златен век“ на новите футурологични световни сензации?

Отговорът на тези въпроси е в ръцете на днешните студенти – утрешни 
футуролози.

Глобалистиката и алтернативистиката – съвременият етап ...
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ДОБРОТО И ИНОВАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ  
НА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА – ПРЕДПОСТАВКА 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДАРБИТЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ
Ралица П. Базайтова

GOOD AND INNOVATIVE MANAGEMENT  
OF THE SCHOOLS OF ARTS – BACKGROUND OF THE 
DEVELPMENT OF THE TALENTS OF THE STUDENTS

Ralitza P. Bazaytova

ABSTRACT: The article reflects on the schools of arts in Bulgaria which are un-
der the administration of the Ministry of culture and their good and innovative 
management as background of the development of the talents of the students.
KEYWORDS: school management, schools of arts, gifted and talented students.

Развитието на българската култура е немислимо без укрепването и 
подкрепата на образованието по изкуства и култура. Образователните инсти-
туции – средните училища по изкуствата, подготвят бъдещите творци, които 
създават българско изкуство, но също така и млади хора, които ръководят 
културните институти и творческите индустрии, работят с младото поколе-
ние като педагози и предават своето майсторство в бъдещето.

Държавните средни училища по изкуствата и училищата по културата 
в България са 23, като обучават ученици от предучилищен до ХІІ клас. Те оси-
гуряват качествена професионална подготовка на кадри със средно образо-
вание по всички изкуства, както и обучение по древни и съвременни езици и 
култури. На основание чл. 13 от Закона за закрила и развитие на културата, те 
имат роля и функция не само на национални образователни институции, но 
и на културни институти, с възможности да осъществяват активна художест-
вено-творческа дейност. Училищата провеждат обучение по стратегически 
за страната професии и специалности, свързани със съхраняване на нацио-
налната идентичност, традициите и културата, с кадровото осигуряване на 
художествено-творческия потенциал, с развитието на българската култура 
и изкуства и с осъществяването на културната политика на България. Те са 
разположени сравнително равномерно на територията на страната, като са 
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в големите културни центрове и в райони със стари традиции в областта на 
изкуствата. В училищата по изкуствата се обучават ученици в областта на 
музиката, танца, театъра, изящните и приложните изкуства, дизайна, аудио-
визуалните изкуства и техники, производството на медийни продукти, биб-
лиотечно-информационните науки и художествените занаяти. В училищата 
по културата обучението по древни и съвременни езици е обединено с изу-
чаването на античната, средновековната и ренесансовата култура и изкуство. 
Особено сполучливо е съчетанието на обучение по различни изкуства в едно 
и също училище. Мрежата от училища по изкуствата и по културата осигу-
рява равен достъп на всички деца с изявени дарби. Обучението за учениците 
е равнопоставено и безплатно, което е значим социален фактор, особено в 
малките населени места. В много от тях училището по изкуствата се явява и 
основен работодател, разкриващ значителен брой работни места за педагоги-
чески и непедагогически персонал. 

Училищата по изкуствата и училищата по културата се финансират 
чрез Министерството на културата на принципа на делегирания бюджет, 
като финансирането следва ученика. Прилагането на делегирания бюджет 
вече 10 години дава своя принос, сред който наличие на гарантирани сред-
ства, с които училището разполага, специализиран по-висок единен разхо-
ден стандарт, гарантиран минимум за условно-постоянни разходи, свобода 
на директора да разполага със средствата, но и обвързаност на бюджета с 
количеството – с броя на учениците. Все повече място при обучението след-
ва да получи качественият показател – качество на предоставеното образо-
вание, постигнати резултати, степен на удовлетвореност на ученици и ро-
дители, като той намери своята роля и финансово изражение за училището 
и всички в него. Чрез качествено обучение се изграждат бъдещи граждани, 
които могат да намерят своята подходяща реализация на пазара на труда, 
в това число в сферата на творческите индустрии или като самонаети лица 
със свободни професии. Така се отговаря на потребностите на българската 
национална култура за подготвяне на специалисти с професионално обра-
зование в сферите на изящните изкуства, музикално-сценичните изкуства, 
аудио-визуалните изкуства и техники, производство на медийни продукти, 
дизайна, приложните изкуства и художествени занаяти. Доброто управле-
ние на училищата по изкуствата и училищата по културата дава възмож-
ност бюджеът да се изразходва разумно и по начин, който дава възможност 
за обезпечаване на учебния процес по задължителните и специализирани-
те учебни дисциплини, наличие на учебни материали за специализираното 
обучение, поддръжка на подходящи битови условия, текущ, капиталов ре-
монт, поддръжка и опазване на материалната база – държавна собственост 
с грижата на добър стопанин. При наличие на добър мениджмънт на учи-
лищата, те кандидатстват на конкурсен принцип за финансова подкрепа за 
ремонтни дейности и оборудване по Националните програми за развитие на 
образованието на Министерството на образованието и науката, по проект 
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„Козлодуй“ на Министерството на икономиката, фонд „13 века България“, 
фондация „Америка за България“ и други. 

Доброто качествено и иновативно обучение по време на учебните ча-
сове е предпоставка и възможност за развитие на таланта. За учениците е 
важно да получат стабилна и сериозна подготовка по общообразователните 
дисциплини в рамките на общообразователния минимум, както и да полу-
чат много сериозна и задълбочена професионална подготовка в рамките на 
специализираната подготовка по изкуствата. Учениците се обучават по спе-
циализирани учебни програми, утвърдени от министъра на културата. Те се 
създават от авторски колективи в училищата, при значителното участие на 
методическите обединения и художествените съвети, след което се предлагат 
в Министерството на културата за утвърждаване. Учебните програми са ав-
торски и иновативни.

Учениците се приемат в училищата по изкуствата и училищата по кул-
турата на конкурсен принцип – изпит за проверка на способностите на осно-
вание на Закона за народната просвета, специализирани наредби за прием и 
учебно-изпитни програми за изпитите за проверка на способностите, утвър-
дени от министъра на културата. Изпитите се провеждат във всяко училище, 
което е различно от централизираната система на МОН. Това дава възмож-
ност в училищата да постъпят наистина мотивирани ученици с предпоставки 
за изява на дарбата и таланта. С учениците работят с изключително висок 
професионализъм по специализираните учебни дисциплини преподаватели, 
които също така се подбират на конкурсен принцип, като това е посочено в 
изискванията за заемане на длъжността. В ситуацията на съществуващата в 
страната демографска криза, интересът към училищата по изкуствата и учи-
лищата по културата продължава да бъде активен и да нараства както и броят 
на учениците – към момента повече от 8 хиляди, с които работят около 1000 
учители. Явлението, което се наблюдава, е че кандидатстват сравнително по-
малко кандидати от преди, което намалява конкуренцията на входа, но тези, 
които кандидатстват и са приети, са високо подготвени и мотивирани, а не 
случайно попаднали. Добрият директор съумява да популяризира по подхо-
дящ начин своето училище и план-приема в него, да информира кандидатите 
и техните родители, да организира консултации, дни на отворените врати, 
пробни изпити по начин, който допринася насочването и приемането на най-
успешните кандидати, което след това дава възможност за развитие на тех-
ните дарби. От значение е културата на управление и фунциониране на учи-
лището, визия, запазена марка, облик, култура на поведение и възпитание на 
учениците и учителите. Значителна е ролята на специфичните органи в учи-
щата  – художествения съвет, методическите обединения по специалности, 
които имат своите методически, консултативни фунции, но и са важно зве-
но при управлението на персонала и свеждане на важните въпроси до всеки 
един човек. Всички тези специфични елементи в управлението на училищата 
по изкуствата дават своя принос през годините, тяхната иновативност беше 
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оценена и има вероятност част от тях да се въведат също така за останалата 
част от системата за народната просвета. От значение е и въведената нова 
система за вътрешно оценяване на качеството, вече не само препоръчителна, 
но нормативно обвързана, функционираща в училищата по изкуствата вече 2 
години и даваща своите измерими резултати.

Художественотворческата дейност е неразривно свързана с образова-
телните цели и задачи на средните училища по изкуствата. В тях функциони-
рат различни художествено-творчески състави – оркестри, хорове, ансамбли, 
осъществяват се концерти, спектакли, изложби. Възможността да се предста-
вя пред обществеността създаваният от училищата културен продукт също 
има значима функция, като част от тези културни прояви са със свободен 
вход и насочени към широк кръг от зрители. Това допринася за рекламата на 
училищата, за информация за приема и постиженията, което оказва влияние 
на избора на родителите, особено на по-малките ученици. Училищата по из-
куствата и училищата по културата, които имат добро управление, съумяват 
да изградят и подържат своите художествени формации, да имат богат кален-
дар на дейностите през учебната година в своето населено място, в страната 
и зад граница, да популяризират името на своето училище и българската кул-
тура. Училищата, които организират национални и международни конкурси, 
получават за тази дейност допълнителни средства от резерва по формулата 
за разпределение на средствата по единни разходни стандарти. При наличие 
на добър мениджмънт на училищата те разработват проекти, с които кан-
дидатстват на конкурсен принцип за подкрепа на своята творческа дейност 
в Министерството на културата, Национален фонд „Култура“, фондовете 
„Култура“ и други програми за финансова подкрепа на общините, неправи-
телствените организации, фондация „Америка за България“ и други. Богата-
та художествено-творческа дейност дава възможност на младите таланти да 
развият и демонстрират своите постижения, да укрепват и представят пред 
широката публика сериозен творчески продукт. 

В подкрепа на деца и ученици с изявени дарби от държавните и общин-
ските училища в страната, които са класирани на първо, второ или трето мяс-
то на авторитетни национални или международни конкурси, Министерски-
ят съвет ежегодно приема Програма от мерки за тяхното стимулиране чрез 
едногодишни стипендии и еднократно финансово подпомагане за участие в 
майсторски класове, курсове и пленери. Годишно около 150 талантливи уче-
ници от държавните средни училища по изкуствата получават стипендии и 
еднократно финансово подпомагане от Министерството на културата. Уче-
ниците получават и стипендии по 33 ПМС на Министерския съвет, което 
предвижда стипендии за отличен успех, както и за ученици с нисък доход 
и с увреждания. Наличието на стипендии, а в редица градове и общежития, 
също дава своя принос за развитието на дарбите на учениците. При добро 
управление, училищата организират самите национални и международни 
конкурси, на които се явяват учениците от съответното училище, от остана-

Доброто и иновативно управление на училищата по изкуствата ...
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лите училища в страната и от чужбина. Те успяват да организират сериозната 
подготовка на учениците си за представяне на конкурсите, да мотивират и 
подкрепят участието им там, след което да популяризират успехите им. Тези 
приноси на директорите при управлението на училищата се оценяват при ди-
ференцираното им заплащане за резултатите от труда, като им носят опреде-
лен брой точки съобразно картата за оценка. За училищата по изкуствата и 
училищата по културата това оценяване се извършва от комисия, определена 
със заповед на министъра на културата.

Разбира се, това не е свят през трудности и без предизвикателства. Съ-
ществуват понякога проблеми със случаи на лошо управление, попаднали не 
са своето място слаби ученици, единици преподаватели, които създават про-
блеми, пораждат недоволство у ученици и родители и рушат добрия имидж 
на училищата по изкуствата и училищата по културата.

И в заключение:
Визията за бъдещо развитие на училищата по изкуствата и учили-

щата по културата:
Постигане на качествено образование по изкуствата и културата, кое-

то да мотивира младото творческо поколение за бъдещо професионално из-
растване в света на изкуството и културата, с принос за съхраняване и обога-
тяване на постиженията на българската национална култура в контекста на 
съвременните тенденции за развитие на европейското и световно изкуство и 
култура. Разширяване на възможностите за широк и равнопоставен достъп 
до изкуство на деца и младежи от всички социални слоеве и региони в стра-
ната, който да допринася за личностното им духовно изграждане. Развитие на 
общество на знанието, на творчество и иновативност на визуалната, театрал-
ната, музикалната и танцовата култури, създавани от младите таланти. Цели-
те на развитието на България в бъдещето като европейска страна с общество 
на културата и знанието предполагат качествено образование в отговор на 
изискванията на динамично променящите се процеси на съвременния свят, 
както и ясно мотивирана адаптивност в посоката на работа на образовател-
ните институции и техния административен и преподавателски състав в об-
ластта на изкуствата и културата. 

Стратегически цели: 
• Постигане на качествено образование по изкуствата и културата;
• Развитие на таланта на децата и младите хора и разширяване на дос-

тъпа им до изкуства. 
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ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛЕН 
ФОЛКЛОР В МУЗИКАЛНА ФОРМАЦИЯ „РАЯ – ФОЛК“ 

ГР. БЛАГОЕВГРАД
Рая С. Ковачева

TRAINING IN BULGARIAN FOLK MUSIC  
IN MUSIC FORMATION RAIYA – FOLK  

IN THE TOWN OF BLAGOEVGRAD
Raya S. Kovacheva

ABSTRACT: This report examines the possibility for development of national 
and cultural identity in the younger generation as a result of participation in 
extracurricular activities with Bulgarian folk music.
KEYWORDS: folk music, extracurricular activities, national and cultural identity.

Въведение
Музикална формация „Рая-фолк“ е създадена през 2001 г. в Благоев-

град от Рая и Герасим Ковачеви с цел събиране и популяризиране сред подра-
стващите на автентичния Пирински фолклор.Основна дейност е обучението 
по народно пеене. Педагогическата дейност се осъществява в извънучилищна 
форма с деца на възраст от 3 до 18 годиниот различни детски градини и учи-
лища в гр. Благоевград и детската градина в гр. Кресна, област Благоевград.
За отделни участници, които проявяват по-сериозен интерес, се сформират 
групи по солфежи индивидуални занимания по тарамбука и кавал.

За периода 2001–2008 г. във формацията се обучават 524 деца. 
Целта на настоящия доклад е проследяване на въздействието, което 

оказваучастието визвънучилищни дейности с българска народна музика за 
провокиране на положително отношение към българската народна музика и 
формиране на чувство за национална гордост у учениците. 

Организация на педагогическата дейност
Децата са разпределени в групи на териториален принцип. Занятията 

се провеждат два пъти седмично, в сградите на училищата и детските гра-
дини, в които се обучават. Продължителността на репетициите е от 40 до 60 
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минути, в зависимост от числеността на групата. Подбора на участници става 
на доброволен принцип. В продължение на няколко занятия, след като децата 
проявят желание за самостоятелно изпълнение, се запознаваме с индивиду-
алните им музикални способности. 

Обучението се провежда групово, чрез слухово-подражателен метод на 
работа, който е най-близък до автентичната фолклорна традиция.При рабо-
тата с деца от предучилищна възраст и първи клас се усвоява по-малко ре-
пертоар поради факта, че не могат да разучават самостоятелно текстовете на 
песните. 

Периодично се организират концерти пред родителите, с научения до 
момента репертоар. Обикновено това са 8  – 10 народни песни, изпълнени 
групово. По-уверените деца, които проявят желание, изпяват самостоятелно 
по един куплет от песен. 

Целта не е децата да се натоварват емоционално, а да установим как 
стресът от близкия контакт с публиката се отразява на качеството на изпъл-
нението им и да формираме психическа стабилност, необходима при участие 
на фестивал или конкурс. След няколко месеца обучение почти всеки проя-
вява желание да се изяви самостоятелно. Тези концерти създават ентусиазъм 
у децатаиродителите. 

Подбор на репертоар
За периода 2001 – 2008 година сме разучили 350 народни песни от раз-

личните фолклорни област. Преобладават песни от Пиринска фолклорна об-
ласт, във всички битуващи неравноделни размери, в това число и безмензур-
ни песни.Разделени са в няколко подгрупи: 

• автентични, записани от нас, изпълнявани от родителите на Герасим 
Ковачев и други възрастни хора от с. Калиманци, с. Катунци, с. Пи-
рин и съседни села в община Сандански;

• автентични песни, избрани от сборници с народни песни (Кауфман и 
Манолов, 1994), (Кюлев, 1977), (Стоин, 1928);

•  автентични песни, изпълнявани от певци,добили популярност чрез 
регионалните музикални телевизионни канали и радио; 

• популярни пирински песни от градски тип, като „Назад, назад, моме 
Калино“ и др.

• песни от други фолклорни области. 

В началото на учебната година се разучава репертоар за групово изпъл-
нение. Целта е у децата да се създаде увереност и навици за вокална работа. 
За да заинтригуваме вниманието им и пеенето да им доставя удоволствие, 
като начало започваме с автентични песни, добили по-голяма популярност, 
например: „Китчице, буйна лобода“, „Ай, да идем, Яно“, „Митро ле, Митро“, 
„Темна е мъгла паднала“ и др. Постепенно ги насочваме към неизвестни за тях 
песни, с уговорката, че те се харесват повече при изпълнение на фолклорните 
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фестивали. До края на първия учебен срок наученият репертоар се представя 
на концертпред родителите.

В началото на втория учебен срок пристъпваме към избор на песни 
за индивидуално участие във фолклорни фестивали. За тази цел подготвя-
ме списък с автентични песни в различни размери и сложност от Пиринска 
фолклорна област. 

За да дадем шанс на доброволен избор, в продължение на няколко заня-
тия, ние ръководителите изпяваме по един куплет от песен, а децата слушат. 
Когато някой хареса „своята“ песен, дава знак и песента се отбелязва като 
„запазена“. Ученикът преписва текста на песента, докато останалите продъл-
жават да слушат и избират. Случва се в едно занятие да изпеем по над 50 раз-
лични песни. На по-неуверените деца, които не успяват да си изберат песен 
до 2 – 3 занятия, предлагаме по наш избор. Основен критерий в тези случаи 
е песента да е сравнително позната, в умерено темпо, с кратък текст и лесна 
мелодия с диапазон до интервал секста. Съобразяваме песните с индивидуал-
ните особености на децата, защото цел на самостоятелната изява е детето да 
добие самоувереност и любов към народната песен.

На занятията, в които се разучават индивидуалните песни, докато еди-
ният ръководител работи с един изпълнител, другият ръководител разучава 
с останалите деца характерното хоро за тази песен. Този метод на екипна ор-
ганизация дава допълнителна активност и емоционалност на процеса на обу-
чение. От друга страна се реализира характерната за народното творчество 
синкретичност. 

Обреден фолклор 
Една част от репертоара се състои от коледарски и лазарски песни от 

различни фолклорни области.За Коледа разучаваме песни от Северняшка 
фолклорна област (Стоин, 1928), тъй като не открихме пирински коледарски 
репертоар.

Обичаят Лазаруване отдавна не битува в градската култура, но ние го 
„реставрирахме“. Това не са точно изпълнени автентичниобреди и ритуали, 
а по-скоро стилизирани фолклорни действия,с които се цели да се създаде 
интерес у децата към изучаване на специфичните фолклорни ритуали за род-
ните им села. Децата приемат тези ритуали като игра и така запомнят по-лес-
но мелодиите на тези старинни песни. Вникват в значението на диалектните 
думи и предназначението на репертоара.

В петъка преди Лазарица набираме върбови клонки за украса на кош-
ничките и главите на лазарките. Лазаруването започва от нашия дом. Су-
тринта децата се събират в нашия апартамент, накичваме ги, разпяват се, като 
така благославят и нас. Ние им подаряваме яйца, сладкиши и пари. След това 
лазаруваме в домовете на техните близки и роднини, пеят и на всички хора, 
които срещат по пътя. В групата пеят и момчета. Тяхната роля е да носят кош-
ничките и също да пеят, особено когато сме при техни близки. През цялото 
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време с нас се движат и помагат родители, баби, по-големите им братя и сес-
три. След обяд отиваме в парк „Бачиново“ и с песен стигаме до въжения мост. 
Там лазарките се подреждат и по даден знак хвърлят венчетата си в реката. 
Така се запознават и с обичаят Кумичене. 

В края на деня, всичко събрано в кошничките се разделя по равно меж-
ду всички участници. 

Това продължително пеене пред познати и непознати оказва положи-
телен ефектпри по-срамежливите деца.След Лазарица те добиват увереност 
и желание за самостоятелни изяви на предстоящите летни фолклорни фес-
тивали.

Използване на иновативни практики
• Метроритмични упражнения с „Еко тарамбуки“: Най-популярен и 

достъпен музикален инструмент в Пиринска област е тарамбуката. 
След като няколко деца си закупиха инструменти, се създаде вълна от 
желаещи да свирят на този инструмент. Това стана причина да потър-
сим алтернатива, за да не се измести центърът на дейността ни от пе-
ене към самоцелно „тропане“. Предложихме на децата лесен и евтин 
вариант за свирене на празни туби от минерална вода. Предпочитани 
са и от родителите,тъй като шума, който издават е по-тих и поносим. 
Така стана възможно груповото свирене. 

• Общите за цялата група репетиции се провеждат подобно на няко-
гашните седенки. Всички пеят, свирят и танцуват. Забавляват се и се 
обучават едновременно. Когато се репетират соловите песни, докато 
пее солистът, останалите танцуват хоро. Няколко деца акомпанират с 
тарамбуки или „Еко тарамбуки“.

• Възпитателен и мотивиращ ефект има проверката на ученически-
те бележници поне един път месечно, а за седмокласниците  – вся-
ка седмица. При подготовка за фестивал или конкурс в отдалечено 
населено място, пътуването понякога налага отсъствие от училище. 
Това би затруднило учениците, които имат да наваксват стари знания. 
Седмокласниците, които се подготвят за приемни изпити по народно 
пеене и солфеж, осъзнават че при равен бал от приемните изпити, се 
взема предвид и средният годишен успех. Учениците се мотивират за 
повишаване на резултатите от общата училищна подготовка.

Развитие на участниците в групата
За осем години сме изнесли 160 концерта в празнични програми на учили-

ща, детски градини, общоградски мероприятия, регионални, областни, нацио-
нални или международни конкурси и фестивали. Носители сме на 67 грамоти и 
15 награди и медали от 40 национални и международни фестивали и конкурси: 

– Бронзов медал от националния фолклорен фестивал на двугласното 
пеене в гр. Неделино – 2002 г.
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– Първа награда от детския фолклорен фестивал „С песните на моето 

село“ – с. Дрен 2003 г.
– Първа награда от международния фолклорен фестивал „Еврофолк“ – 

Велико Търново 2003 г.
– Специална награда от международния фолклорен фестивал – с.Равда 

2003 г.
– Специална награда от детския фолклорен конкурс „Орфеево извор-

че“ – Стара Загора 2005 г.
– Специална награда от първия детския фолклорен фестивал в 

гр.Кресна 2005 г.
– Първа награда за най-хубави фолклорни носии – гр. Каварна 2005 г.
– Трета награда от международния фолклорен фестивал „Малешево 

пее и танцува“ – с.Микрево 2005 г.
– Златен медал от международния фолклорен фестивал в гр.Солун  – 

Гърция 2006 г.
– Златен медал „Фасулицър“ от Бобфеста – с. Радуил, 2006 г.
– Бронзов медал от „Македония фолк“ – Благоевград, 2006 г.
– Първа награда и медал от Втория детски фолклорен фестивал – гр. 

Кресна, 2006 г.
– Първа награда от конкурса „Заедно под дъгата“ за цялостен принос в 

областта на фолклорното изкуство – гр. Благоевград, 2006 г.
– Първа награда от конкурса на Българското национално радио „Рано в 

неделя“ – гр. София, 2006 г.
– Първа награда за цялостно представяне на Третия фолклорен фести-

вал, гр. Кресна, 2007 г. 
– Индивидуални награди на солисти.

Записали сме 40 песни в Радио Благоевград. От тях избрахме 26 песни, 
които екипът на телевизия „Родина“ засне и все още се излъчват. Песните са 
издадени в два DVD филма през 2004 и 2006 г. Записaхме един CD и две DVD 
за Балканфолк  – В.Търново. Участвали сме в много телевизионни и радио 
предавания по повод получени награди и отличия; заснети са наши изпъл-
нения на живо за телевизионни предавания на РТВЦ – Благоевград и други 
регионални телевизии. 

За нас беше важно да установим какво е въздействието от участието в 
такъв вид извънучилищна дейност в дългосрочен план. Осем години по-къс-
но (2016 г.) направих проучване чрез интернет анкета1 на бивши участници в 
нашата формация. На първия въпрос „Защо се включихте във вокална група 
за народни песни?“ някои от анкетиранитедадоха следните отговори:

М. М., 21 г.: Защото обичам да пея народни песни и по този начин под-
държаме традициите и обичаите на българския народ.

1 https://docs.google.com/forms/d/1Bc4Ma53F-iDu-Xduv0nMOS_VrM66BXXgCnV5 
BUV8qRQ/viewform#responses

Обучението по български музикален фолклор в музикална формация „Рая – фолк“ ...



764
Р. С., 24 г.: Много харесвам народната музика и исках да развивам та-

ланта си. 
Г. А., 24 г.: Включих се във вокална група за народни песни,защото ко-

лективното пеене е много красиво,по-автентично и завладяващо.Също така 
пеенето в такава група разви хармоничния ми слух.

М. Ж., 24 г.: Всеки трябва да се гордее с българския ни фолклор, тради-
ции и обичаи. Да е запознат и да им се наслаждава.

А. Н., 20 г.: Защото народната музика обогатява. Тя е символ,който 
всички трябва да носим със себе си.

От получените отговори може да се направят няколко извода:
• Обучението е провокирало интерес и любов към народната песен.
• Осъзнат е изборът, освен развиване на собствените музикални спо-

собности, да познават и поддържат традициите и обичаите на българ-
ския народ.

• Гордеят се с познаването на българския фолклор, традиции и обичаи.

На втория въпрос „С какво Ви обогатиха заниманията с българска на-
родна музика ?“ получих следните отговори:

Р. С. 24 г.: Научих се да ценя българския фолклор и традиции.
Г. А. 24 г.: Обогатиха ме с повече знания за българския фолклор 

като изкуство-натрупани познания във вокалната и инструменталната 
музика,характеристики на отделните фолклорни области и най-вече занима-
нията ме обогатиха духовно и културно,тъй като българската народна музика 
възпитава повече от всяка друга.

А. Г. 12 г.: Обогатиха ме със знания за българската културата.
С. С.17 г.: Човек става по-отговорен и се запознава постоянно с много 

нови хора.
М. Ж. 24 г.: Накараха ме да обичам културата си и да се обогатявам все-

ки ден.
Л. Х. 21 г.: Накараха ме да се чувствам горд от това, че съм българин и 

ме мотивираха да усвоя някои от народните ни танци. 
М. М. 21 г.: Научаване и поддържане на традиции и обичаи от миналото.
В. Н. 25 г.: С повече знания за народната музика и за фолклорните об-

ласти.
Х. В. 12 г.: С посланията на песните.
Д. Д. 33 г.: Изгради ме като човек,личност и добра певица,разбира се 

благодарение на хората които първи видяха таланта в мен. Благодаря на мо-
ята първа учителка, която ме подготвяше за музикалното училище в Широка 
Лъка – Рая Ковачева.

С. Н. 22 г.: С различни песни и мотиви в различните фолклорни области.
С. Г. 23 г.: Запознаха ме с богатството,разнообразието и красотата на 

българския фолклор.
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М. Б. 24 г.: Много знания за музиката, за различните стилове на пеене, 

знания за богатия ни и разнообразен фолклор.

От отговорите става ясно, че учениците са получили допълнителни по-
знания за богатството, разнообразието и красотата на българския фолклор, 
като част от българската културата.Ценят българския фолклор и традиции. 
Чувстват се обогатени духовно и културно. Оценяват възпитателното въз-
действие на българската народна музика.Развили са и лични качества като 
отговорност и социална активност. Научили са се да обичат културата си и да 
се стремят към личностно развитие.

С третия въпрос „С какво заниманията по българска народна музика 
допринесоха за осъзнаване на националната ти идентичност?“ искахме да 
разберемдоколко начина на работа с участниците във формацията и използ-
ваният репертоар са въздействали за провокиране на чувство за национална 
идентичност.

Почти половината от анкетираните (43,8%) са посочили, че от песните 
са се запознали с исторически факти от нашето минало. Предполага се, че 
тази информация е породила чувство за гордост, че принадлежат към този 
народ.

Също половината участници (50%) споделят, че се гордеят със славните 
успехи на възпетите ни борци за свобода.

Голяма част (81,3%) заявяват мнението, че са горди с това, че могат да 
представят уникалния български фолклор по света. 

Високият процент на положителни отговори дава основание да предпо-
ложим, че в резултат на обучението се е формирала културна и национална 
идентичност.

С въпроса „Продължавате ли да се занимавате с българска народна му-
зика и в каква форма? искахме да проучим дали интереса към занимания с 
българска народна музика се е запазил и след приключване на участието им 
във формацията.

Обобщените резултати показват,че една част от учениците (18,8%) про-
дължават да пеят в колектив. По-голяма част (37,5%) са започнали да се зани-
мават с народни танци и най-малка част (6,3%) продължават музикалната си 
дейност с индивидуални занимания.

Особено важно за нас беше да получим отговори на въпроса „Защо про-
дължихте да се занимавате с народна музика?“

Р. С. 24 г.: Това е моята страст,моята професия,моето бъдеще!
Г. А. 24 г.: Продължих да се занимавам с народна музика,защото това ми 

доставя удоволствие и се чувствам удовлетворен от работата си и резултатите 
от нея.

К. В. 10 г.: Защото аз много обичам да пея.
А. Б. 16 г.: Защото обичам народната музика
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А. Г. 12 г.: Защото обичам народната музика и не мога да живея без нея.
С. С. 17 г.: Защото я обичам.
М. М. 21 г.: Защото обичам да пея народни песни.
В. Н. 25 г.: Защото ми харесва
Д. Д. 33 г.: Това са нашите корени, освен че имаме богата история, имаме 

и пленяваща народна музика.
С. Н. 22 г.: За продължаване и разпространяване на българската музика.

От получените отговори установихме, че в резултат на обучението си в 
Музикална формация „Рая – фолк“ учениците са обикнали народната музика. 
Пеенето на народни песни им доставя удоволствие. Тези, които са избрали 
народното пеене за своя професия споделят,че приемат работата си като оп-
ределяща тяхното бъдеще и я упражняват с удоволствие Чувстват се удовлет-
ворени от работата си, тъй като продължават да разпространяват българска-
та народна музика.

Заключение
В заключение може да обобщим, че в резултат на работата ни в извъну-

чилищната форма на обучение, в която началния мотив на учениците е заба-
влението, сме постигнали:

• Вокална работа, индивидуален подход спрямо възрастта и гласовите 
особености на детето;

• Опознаване на старинни обреди и обичаи;
• Опознаване на образци от словесния фолклор – текстове на балади, 

легенди и митове; 
• Опознаване на регионалния диалектен говор и начините за записва-

нето му;
• Осъществяване на интердисциплинарни връзки, основно с история, 

български език и литература. Запознават се с историческите условия, 
при които са се появили изучаваните песни. Всеки преписва в тетрадка 
или тефтер текстовете на песните. Така запомнят по-бързо и трайно тек-
стовете и диалектните думи, упражняват правописа и краснописа си;

• Запознаване с различни песенни стилове и орнаменти, характерни за 
различни фолклорни области, но основно с родния за децата Пирин-
ски песенен стил;

• Запознаване и усвояване на метроритмичното многообразие, харак-
терно за българската народна музика;

• Разучаване на най-популярните български народни танци, най-вече 
от Пиринския район;

• Пеенето на сцена помага на децата да добият самочувствие и самоуве-
реност да се „презентират“. Това е много ценно качество в съвремен-
ния живот. Дори най-срамежливите, които не изявяват желание за 
самостоятелна изява, променят нагласата си след като са Лазарували; 
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• Основен принцип за пеене е изпълнението на сцена да е на живо. 

Притеснителните деца не пеят добре на сцена със записан музикален 
съпровод. Положителен момент е, че им съпровождаме с автентични 
музикални инструменти и морална подкрепа, която чувстват от на-
шето присъствие.

От получените отговори установих, че в резултат на обучението си в 
Музикална формация „Рая  – фолк“, учениците са обикнали народната му-
зика. Пеенето на народни песни им доставя удоволствие. Освен извънучи-
лищно занимание за осмисляне на свободното време и забавление, нашата 
дейност е развивала много ценни качества у тях. Двадесет ученици са приети 
в музикални училища и паралелки с разширено изучаване на музика, девет 
продължават обучението си във висши учебни заведения с музикални специ-
алности. Тези, които избраха народното пеене за своя професия, споделят,че 
приемат работата си като определяща тяхното бъдеще и я упражняват с удо-
волствие. Чувстват се удовлетворени, тъй като продължават да разпростра-
няват българската народна музика.

Отговорите от анкетата потвърждават,че участието в такъв вид извъ-
нучилищна дейност в дългосрочен план провокира положително отношение 
към българската народна музика и съдейства за формиране на чувство за на-
ционална гордост у учениците. Обучението е провокирало интерес и любов 
към народната песен и учениците са получили допълнителни познания за 
богатството, разнообразието и красотата на българския фолклор, като част 
от българската културата.Осъзнават нуждата да познават и поддържат тра-
дициите и обичаите на българския народ. 

Гордеят се с познаването на българския фолклор, традиции и обичаи, 
защотоса наследници на древна култура, от която се възхищава целия свят.
Чувстват се обогатени духовно и културно. Оценяват възпитателното въз-
действие на българската народна музика заразвитието на качества като от-
говорност и социална активност. Научили са се да обичат културата си и 
да се стремят към личностно развитие. Обобщените резултати показват,че 
голяма част от учениците продължават музикалната си дейност, като пеят 
индивидуално, в колектив или се занимават с народни танци. Високият про-
цент на положителни отговори дава основание да предположим, че в резултат 
на участието в извънучилищни дейности с народна музика у учениците се е 
формирала културна и национална идентичност.
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ – ЕЕ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ  
И ЖИЗНИ

Рената Ковал

MODERN FAMILY – ITS STYLES OF UPBRINGING  
AND LIFE STYLE

Renata Kowal

ABSTRACT: Honestly saying, opening above this text I started thinking about 
the answer to questions: hownow „lookslike … on“ and a contemporary family is 
functioning?; what is characteristic of her individual – whether appears for life-
style and behaviours or it relationships between her members?; is describing the 
woman and the man about the role reversal in the family becoming a truth?, and 
finally, whether determining that not parents are bringing up is becoming at ruth 
are raising their children, but children of one’s parents? To these questions and 
problems for elaborating in the context on the subject which would seem to „they 
understood, of lightand pleasant“, after all whoisn’t familiar with „functioning of 
traditional“ and contemporary, family Wednesday.
The family after all is becoming a basic cell of the society, putting together one 
from the most of crucial factors of the influence on other man; important Wednes-
day in the life of the man which the individuality is shaping is just shaping it the 
system of practical values, looks and a lifestyle of people being functional in it. It 
is held thanking correct, for mutual relationships between parents, parents and 
children, based on love, for understanding.
KEYWORDS: Family, styles of upbringing in the family, life style

Семья, стиль жизни и воспитание – теоретический подход
Честно говоря, начиная работу над этим текстом я начала думать над 

ответом на вопросы: как же теперь „выглядит“ и функционирует современ-
ная семья?; каким образом она характеризует свою индивидуальность – это 
является ли стилю жизни и поведения или это отношения между ее членами?; 
правдой ли является определение, что в процессе изменений, манились роли 
женщин и мужчин в семье?, и наконец, правдой ли является определение, что 
не родители воспитывают своих детей, а дети воспитывают своих родителей? 
Столько я придумала вопросов и проблем к обсуждению в контексте темы, 
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которая казалась бы „понятной, легкой и приятной“, ведь кто не разбирается 
в функционировании „традиционной“ и современной, семейной среды.

Но прежде чем я перейду к обсуждению обеих типологий, представлю 
несколько определений семьи в современном мире. Сам термин „семья“ опре-
деляется по-разному, в зависимости от людей которые его описывают, так как 
тот термин является „объектом“ исследований, не только педагогических.

Уже в половине 70-х годов XX века М. Земска писала, что человек только 
в семье находит наиболее благоприятные условия для своего развития и с мо-
ментом, когда он становится самостоятельным черпает из нее неповторимые и 
необходимые жизненные ценности. Она является богатым источником жизни 
и школой любви в такой ступени, что трудно себе представить без нее буду-
щую человеческую жизнь. Это тоже среда, вкоторым происходит первичная 
социализация, то есть начинается процесс введения ребенка в большую обще-
ственную группу. Она обеспечивает создание „постоянных“ контактов с окру-
жающей средой. Ее рассматривается в качестве „колыбели развития личности: 
тесных взаимоотношениях с мамой, отцом, братом, сестрой или дедушками 
ребенок развивает основные психические функции и гармонизирует структу-
ру своей личности, принимает нормы поведения в обществе“ [22: 5].

Тоже для Б. Матыяс это первое и основная среда жизни ребенка, в ко-
торой он учит, чем он будет заниматься во взрослой жизни. А родители для 
ребенка являются незамеченными, любимыми людьми, которые дадут чув-
ство безопасности и поддержку в трудных жизненных ситуациях[15: 9].

Семья1, по мнению ученых является самой близкой каждому человеку 
социальной средой, которая создает и развивает для своих членов первичные 
и часто неформальные эмоциональные связи.

Х. Цудак рассматривает ее как воспитательную группу, в которой 
функционирование брака и родственных отношений формируют взаимоот-
ношения между ее членами; Это учебное заведение, которое осуществляет де-
ятельность по уходу и воспитанию. В свою очередь, в педагогических науках 
ее рассматривается как учебно-воспитательное учреждение, которое являет-
ся межличностной ссылкой в формировании образовательных сфер членов 
семьи [3: 8].

1 Informacji na temat rodziny oraz sposobów jej funkcjonowania znaleziono między 
innymi w następujących pozycjach książkowych (należy również nadmienić, że ich liczba 
jest o wiele, wiele większa): S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke: Pedagogika rodziny, Toruń 
1997; B. Wojciechowska  – Charlak: Środowiska opikuńczo –wychowawcze, Wszechnica 
Świętokrzyska, Kielce 20002; ks. B. Mierzwiński, E. Dybowska: Oblicze współczesnej 
rodziny polskiej, Wyd. WAM, Kraków 2003; E. Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania 
pedagogicznego, Wyd. Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice 2003; S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke: 
Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007; S. 
Cudak (red.):Pedagogika rodziny, Wyd. AŚ, Kielce 2007; B. Matyjas, J. Biała (red.): Rodzina 
jako środowisko pracy socjalnej, Wyd. AŚ Kielce 2008; ks. B. Mierzwiński, E. Dybowska: 
Oblicze współczesnej rodziny polskiej, Wyd. WAM, Kraków 2003.
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Похоже, термин „семья“ определяет З.Тышка. Авторрассматривает ее 

как структурированное и функционально связанное собрание личностей и 
особых структур, а также общественных микроэлементов создаваемых ми-
крогруппу и одновременно общественный институт, внутренне связанный 
супружескими взаимоотношениями, родственными связями или усыновле-
ния и одновременно выполняющих ряд существенных, важных, интегрирую-
щих с собой функций для отдельных лиц и общества опирающими на регуля-
торах бихевиоральном подходе к личности“ [19: 58].

На конец я процитирую Иоанна Павла II,для которого семья является 
„дорога, по которой идет человек (…) это первая дорога и по многим причи-
нам самая важная. Это всеобщая дорога, при этом оставаясь особенной до-
рогой, единственной и неповторимой, как неповторимым является каждый 
человек“. 

Cтиль жизниимеет много значений, из-за чего появляются трудности 
в его определении, но также в описании общественных поведений, которые 
трудно точно измерить. Их синонимами являются выражения: способ жизни, 
образцы поведения, образцы культуры, жизненные ценности [13:21-48]. Это 
особые ежедневные и повторяемые поведения членов того же коллектива, 
благодаря которым можно идентифицировать данную общественную груп-
пу; Это „проявление какого-то принципа выбора ежедневных поведений сре-
ди нескольких поведений в данной культуре (…)является чем-то переданным 
(…) характерный(м) для ежедневной жизни данного коллектива, группы или 
личности“. 

Й. Мазурподытоживая пишет, что это поведения вербальные и невер-
бальные, сообщающие других о их принадлежности к определенному коллек-
тиву [13]. Принятие данных поведений связанное также с „(…) техниками 
справляться с нелегкими проблемами современной жизни.

Стиль воспитания зато решает о атмосфере, в каком вырастает ребенок.

Традиционная („семья прошлых лет“) и современная семья – 
краткая характеристика
Традиционную семью (иначе называемая семей прошлых лет – до первой 

мировой войны) составляли двое людей соединенные браком (гражданское и 
церковное бракосочетание) и их детей. А как пишет Ч. М. Цекера[4: 25-26] – 
это многопоколенная, моногамная и многодетная семья, у которой есть соб-
ственный дом и квартира, члены которой чувствуют между собой сильную 
эмоциональную связь, а семья материально независима. Это постоянная, 
устойчивая семья, центр религиозной, культурной, патриотической жизни, 
гостеприимная и альтруистическая. Это тип патриархальной семьи, в кото-
рой отец был единственным кормильцем и авторитетом.

Так, как в ежедневной жизни, так и семье личность принимает на себя 
определенные роли и вытекающие с них задачи, связанные занимающей по-
зицией данной личности в обществе. По мнению Фроммав обсужденной сре-
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де „прошлых лет“ существуют три четко определенные роли: матери, отца и 
ребенка. Мать должна создавать чувство безопасности и эмоциональную 
уверенность, вот она составляет основной эмоциональный фактор разви-
тия ребенка; отец должен быть авторитетом, вот он должен оказывать мо-
ральную поддержку и должен укреплять. Представляет он мир мысли, прав, 
порядка и дисциплины; он является тем, кто учит ребенка, показывает ему 
дорогу в мир; е его любовь не является бессознательной любовью. Задачи и 
роли, которые принимает на себя ребенок определяют ему сами родители, а 
также сестры и братья.

Для Ч.М. Цекерызато современная семья это прежде всего матриар-
хальная и нестабильная, словно партнерская или демократическая, а в дей-
ствительности это семья, в которой дети управляют или манипулируют 
родителями [4: 25-26]. Это немногочисленная семья  – с одним или двумя 
детьми. Это часто треугольная или четырехугольная семья, где у мамы кро-
ме мужа есть друг или у отца подруга. Эта однопоколенная семья, поссо-
ренная, разбитая или подверженная опасности, материально независимая. 
Автор обращает внимание на характеризующий ее светский стиль жизни 
то есть, в частности: нежелание сочетаться браком, крещения молодого по-
коления.

Она направлена, на материальные ценности, повышение уровня жиз-
ни, индивидуализм, самореализацию, рассматривание себя в категориях соб-
ственного „я“, качественные человеческие отношения, рациональные приня-
тие решений, собственные жизненные выборы“.

Современная семья – ее стили воспитания и жизни
Понятие современная семья (маленькая семья, двухпоколенная) [24]

введено в 80-х годах XX века, когда то „только, что кризисные годы (период 
трансформации общества и системы) нарушили порядок общецивилизаци-
онных перемен польской семьи, вводя дисгармонию, конфликтность и эле-
менты регресса“ [20: 26].

З. Тышка обращает внимание на то, что современную семью характе-
ризует определенная структура, к которой он относится, в частности: коли-
чество членов семьи, и их тип родства, систему их позиции и общественных 
ролей, их пространственную характеристику, силу институциональных и 
психических отношений соединяющих отдельных членов семьи, которые 
свидетельствуют о сплоченности семьи; разделения задач, а также структу-
ра власти и авторитетов в семье, тесно связанная с системой общественных 
позиций, а также расположениевнутри семьи любви. Имеют на нее влияние: 
уменьшающаяся межличностные отношения, процесс атомизации и индиви-
дуализации личностей, тоже в рамках семейной жизни, снижение авторите-
та отца в семье, в пользу равноправных задач и родительских обязанностей, 
ограничение детности в семьях, уменьшение сплоченности и дезинтеграция 
большинства семей [20: 18].
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Тенденции изменения современной семьи имеют двойное измерение: 

дезинтегрирующие и интегрирующие. В первом пространстве обменять сле-
дует на первом месте, профессиональную работу женщины и матери, затем 
ограниченные возможности провождения вместе свободного времени, а так-
же отсутствие желания вступать в брак и изменение воображений и взглядов, 
касающихся характера, цели и прочности брака.; в свою очередь, второе изо-
бражение могущие интегрировать семью это главным образом моральные 
нормы и общественные традиции, которые учувствуют во внутренней жиз-
ни семьи, укрепляют принципы ее продолжения и выполнения ей основных 
функций [1: 215]. 

В изменениях, касающихся современной семьи видимое 4 процессы – 
явления. Это в частности: аутономизация членов семьи (индивидуализация 
потребностей, увлечений); уменьшение сплоченности семьи и ее дезинте-
грация (увеличенное число разводов); социальная и психосоциальная па-
тология личностей вызывающая реакции в семейной жизни – что является 
причиной уничтожения личности, а это в свою очередь влияет очень плохо 
на семейную среду.

По мнению А. Квакэти изменения, касались, главным образом отно-
шений к браку, разводом, имению детей, ролям пола [12: 127-128]. Замечаем 
также, что уменьшилось значение нормативного предписания заключения 
браков, нахождения в браке, ограничения сексуальных отношений только в 
рамках брака и защиты поведения традиционно понимаемой мужской и жен-
ской роли в супружеском союзе.

С. Кавуляговорит, что нарушение принципов классически понятого 
брака и семьи было вызвано возникновением и фиксацией новых, альтер-
нативных стилей жизни и видов семьи [8:489]. Мы сегодня имеем незаре-
гистрированные, гражданские, открытые браки, браки бездетные по своей 
воле, гомосексуальные союзы, коммунальные или групповые браки, одино-
кие родители, лица, заменяющие родителей – составляющее так называемую 
временную альтернативу семейному образу жизни, а не отбрасывание брака 
и семьи полностью.

С. Цудакподчеркивает,что функционирование современной семьи и 
модель ее жизни постоянно изменяется. Эти изменения обусловлены микро и 
макро-общественными факторами, которые находятся в самой обсужденной 
нами среде (это, в частности: родительские отношения, воспитание сознания, 
образование родителей, взгляды и жизненные ценности родителей [3: 17].

Современная модель семьи из авторитетного типа преобразовывается 
в партнерский тип, эгалитарной семьи. Причиной этого изменения стал рост 
материальной и психической независимости женщины. М. Браун-Галковска 
замечает, что в такой семье „не надо заботиться о примитивном равенстве, 
которое заключается в идентичности выполняемых работ…, что просто яв-
ляется неэкономическим и отдаляет супругов друг от друга. Благоразумные 
разделение задач принимает во внимание возможности и умения, а он стре-
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мится к тому, чтобы служил друг другу и заботился о том, чтобы другой не 
имел слишком много работы [2: 42].

В так рассматриваемом равенстве замечается совместное решение еже-
дневных вопросов, трудностей и проблем. Супруги обладают ровными пра-
вами и обязанностями; благодаря чему они являются своими равносильными 
партнерами если речь идет об их образовании, общественной позиции, куль-
турных и общественных увлечениях.Значение иметь также снижение авто-
ритета отца, который часто принимает на себя задачи и обязанности женщи-
ны – жены [3: 20].

Продолжая,С. Цудак замечает, что изменения ролей и общественных 
позиции супругов вызывают изменения, касающиеся отношения к процессу 
эмансипации детей [3: 20].

Современную семью характеризуется ослабление эмоциональной 
связи между отдельными членами семьи и увеличение эмоциональной дис-
танции между ними. М. Охманьски подтверждает, что с одной стороны мы 
видим, что увеличивается забота опекунов об обеспечении материального 
бытия детей, но одновременно наблюдается отсутствие заинтересованности 
в психическом развитии своих подопечных. Намечается отсутствие доброже-
лательного диалога – родители имеют все меньше и меньше времени, чтобы 
поговорить с ребенком, чтобы быть заинтересованы в его школьных и еже-
дневных проблемах. Появляется индивидуализация личностей не только в 
общественной жизни, но и в семейном сообществе [3: 20].

Изменяется форма выполнения функции современной семьи. Одним 
из примеров может быть отделение функции репродукционной от сексуаль-
ной, что влияет на регулирование рождений детей.Согласно данными пред-
ставленными через С. Цудака в сельской среде распростронилась модель 
структуры малой семьи с двумя детьми (2 + 2), зато в городской среде форми-
руется модель маленькой семьи с одним ребенком (2 + 1). Средняядетность в 
сельской семье составила в 2006 году – 1,46, а в городской семье – 1,18 ребенка 
на семью. 

Современные молодые семьи откладывают рождение первого ребенка. 
Намеренно и сознательно ограничивают число детей в семье. Материальная 
ситуация, стремление сделать профессиональную или научную карьеру имеет 
доминирующее значение в супружеской жизни молодых родителей.Все боль-
ше браков имеющих хорошее материальное положение, высокий уровень об-
разования – для собственного удобства и карьеры – не хочет и не имеет по-
томства. В этих браках самой важной являетсяпрофессиональная карьера, по-
требительская философия и стратегия жизни, а также, частичное отсутствие 
материнского и родительского инстинкта двух молодых супругов [3: 22].

Одним из изменений современной семьи является необходимость под-
чинения структуре рынка труда, где профессиональные обязанности касают-
ся обоих полов.Поэтому говорится, что современная семья это демократиче-
ская семья (и отвечающий ее демократический стиль), в которой как муж-
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чина, так и женщина берут на себя как профессиональные, так и домашнее 
обязанности.

А родители, которые знают свои роли по мнению С. Кавулидолжны 
не только уделять много времени ребенку, но и заботиться о его развитии 
и образовании [9: 71]. Дают возможность познания страны, Европы и мира; 
изучения иностранных языков и „правильного“обслуживания современных 
средств массовой информации; приобретения нового опыта в виртуальной 
действительности, переживания радости детства.Такие действия дают новые 
шансы на развитие, помогают повысить интеллектуальный, эмоциональный, 
общественный, культурный уровень развитие ребенка; дает шанс на полно-
ценное детство; шанс на счастливое детство. Правильное развитие детей,в 
большой мере зависит от того, какое отношение проявляют родители к детям.

Важную ее чертой является определение объема прав и (даже для выра-
жения отрицательных оценок и мнения) и обязанностей (дисциплины), что 
не является только требованием, но и свидетельствует об огромной зрелости 
(и любви) родителей и (некой ступени) зрелости детей.Как пишет Й. Издэбска 
характерной чертой современной семьи является концентрация внимания 
на ребенке, путем замечания и удовлетворения его потребностей, помощь в 
развитии и индивидуальности [6: 75-76]. В семейных отношениях отмечается 
уменьшение дистанции между мужем и женой, между родителями и детьми. 
Семейная жизнь стала приобретать более личностный характер. В нее не пре-
обладают традиции [1: 107].

Учитывая изменение иерархии жизненных ценностей, норм и отно-
шений изменяется модель семьи  – из многопоколенной, многодетной на 
максимумдвухпоколенную и двухдетную. Первые тенденции этого явления 
наблюдается с начала XX века, но в XXI веке оно только углубляется. В на-
стоящее время видимо тоже, что у детей все же реже сестры и братья, чему 
способствует существующие „крысиные бега“, финансовая ситуация не толь-
ко самих семей, но и предприятий, в которых работаем.Дополнительно, по 
мнению А. Кусиньскейсначала надо выполнить т.наз. определители жизнен-
ного успеха молодых людей то есть получить работу, которая дает удовлетво-
рение собой и материальные блага, договор на неопределенный срок, высо-
кую общественную позицию и роскошные жилищные условия (приобрете-
ние финансовой независимости) – лишь значение имеет счастливая семья и 
здоровые, образованные дети [11: 30]. А дети ведь для правильного развития 
требует двоих родителей (матери и отца), оказывающих им, в частности под-
держку, доброжелательность. И существенным, особенно для женщин явля-
ется ответ на вопрос: кто / что для является для меня, в моей жизни самым 
важным ребенок или карьера?

Ну в моменте, когда появляются дети, возникают препятствия. Это 
трудности связанные с изменением существующего до сих пор способа 
функционирования близких себе людей и ответственностью за жизнь и 
здоровье будущего ребенка. Никто другой, как будущие родители должны 

Современная семья – ее стиля воспитания и жизни



776
выработать свой стиль жизни, себе только соответствующие родительские 
отношения, себе соответствующий стиль воспитания и должны научиться 
выполнять функции семьи не только друг перед другом, но главным обра-
зом перед сыном или дочерью. Должны формировать и развивать их инди-
видуальность, прививать правильные жизненные ценности, которых нет 
возможности купить, и в которых в никакой другой эпохе не нуждались так 
сильно как теперь“ [18]. И чтобы не нарушать хода бессознательных процес-
сов в современной семье появляется опекун / няня, которой наиболее ча-
сто является бабушка / член близкой семьи или чужой человек входящий в 
структуру семьи.

Из-за экономических, политических и культурныхизменений в совре-
менной семье появляются трудности связанные с материальной сферой. Они 
сталкиваются с безработицей, убожеством, бедностью. Я забыла добавить, 
что „богатая“ семья это не всегда „здоровая“семья, а „бедная“ семья это не 
всегда „патологическая“семья.

Почти в каждой семье выступает явление „евро-сиротства“ – родители 
выезжают за границу, чтобы заработать, а функция воспитания детей возла-
гается на одного из родителей или на бабушку.И вот, нарушается стиль жизни 
обсужденной нами семейной среды. Отсутствие родителей даже в течение не-
скольких недель (не говоря уже нескольких месяцев) приводит к разработке 
„новых способов“ справляться с повседневностью (это происходит методом 
проб и ошибок), у каждого есть роль и задачи к исполнению.Так же с чело-
веком зарабатывающим „далеко“ – у него тоже начинает появляется некий 
способ поведения каждого дня. А после возвращения, начинается, т.наз. кон-
фликт места, роли, задач к исполнению.

Не только вышеупомянутый проблемы способствуют разводам, а ре-
шение о расставании принимается быстрее и чаще, и думаю, что она „выра-
ботанная“ взрослыми партнерами, но не молодым поколением.

Полагаться также подчеркнуть, что современную семью характеризует 
тоже потеря непосредственного контакта ее членов. И снова здесь причиной 
являются требования рынка труда, который способствует реорганизации их 
рабочего времени (главным образом в городских центрах) и технологическое 
развитие.Рабочий день 12 часов, (выхождение из дома когда ребенок еще спит, 
возвращение, когда уже спит), работа в выходные, все это является причиной 
общения по телефону, чату или электронной почте.Существующий стилем 
воспитания является, т.наз. отсутствие стиля воспитания и отсутствие чет-
ко определенного стиля жизни; а дети которых никто не воспитывает, ищут 
решения своих проблем и трудностей в сети – „а в сети можно найти все или 
почти все, она решить каждую проблему и каждую трудность“.

В современной семье с одной стороны видим демократический стиль 
функционирования семейной среды, но с другой стороны появляется либе-
рализация во всяких действиях и задачах, что, в свою очередь является при-
чиной вышеописанных поведений.
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А выводом этой статьи пусть будет нижеследующая обработка.
Современный ребенок, современный подросток по мнению. Й. Кужем-

пы это человексамовлюбленный, который не представляет себе жизни без 
компьютера, Интернета, телевизора и телефона; это человек, который быстрее 
чем его родители осваивает мир и усваивает изменения в мире (из-за чего 
родители не являются для него авторитетом) [10: 76 -78]. Его характеризуют 
импульсные действия. Всякие действия, даже эмоциональные, направленные 
на пользу (прибыль) и дистанция, без чувства ответственности. Молодые это 
люди, которые ощущают частичное или полное исчезновение черт своей лич-
ности, оставшиеся сами себе, без авторитетов, указателей и советов.

А как автор воспринимает современного родителя? Он характеризу-
ется т.наз. функциональной безграмотностью, связанной с невозможностью 
найти себя в мире современной техники (как уже „что-то“ научатся обслужи-
вать, появляется что-то новое, другое) и в мире „контактного языка” молодых 
(автор назвал его Маленьким Словарём Недавно сформировавшегося языка).
Для заглушения собственного чувства вины перед своими детьми (вызванно-
го борьбой за рабочие места и улучшение материального положения семьи) 
покупают ему и дают „гаджеты современности“. Взрослые делают все в бегу, 
берут на себя много обязанностей, из-за чего им не хватает свободного вре-
мени для семьи, себя, на размышление; из-за этого отказываются от разгово-
ра с ребенком.

„Создают“ дом определяемый „капсулой одиночества“ и „выдутым яй-
цом“ – целая скорлупка, но пустая середина, вкоторым нет четко определен-
ного стиля воспитания, жизни и моральных принципов.
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ПРИНЦИПИ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ПРОМЕНИ
Роберт Димитровски

PRINCIPLES OF CHANGE MANAGEMENT
Robert Dimitrovski

ABSTRACT: Changes are happening everywhere, and the need to confront them 
is constant. There are many different views about the way, structure and behav-
iour towards changes. There are variety of theories and models, depending on 
the view, ambient, starting point, the cluster, the field of study etc. each model is 
based on basic principles and steps which help people to surpass the change and 
the problem which comes with the change. 
KEYWORDS: changes, management, principles, steps.

1. Вовед
Промените се единствена постојана категорија во природата и во заед-

ниците на лугето. Од атмосферските до политичките, од мали до впечатливи 
и суштински, составен дел се на секоја организација и предизвикуваат пот-
реба од постојано прилагодување на вработените и работните ресурси. Не-
миновноста на постојаното случување како филозофија на создавањето нови 
вредности се нарекува промена.

2. Принципи и чекори за успешни промени
Постојат многубројни истражувања и врз нивна основа разработени 

методологии и врз нив создадени принципи за успешно справување со про-
мените. Врз основа на таквите истражувања како корисни утврдени се след-
ните принципи:

Принцип за промена бр. 1: Промената е процес: Имплементацијата на 
промените трае меѓу 3-5 години, а посложени иновации, веројатно уште по-
долго. Ако промената се смета како процес, плановите за промена ќе бидат 
повеќе стратешки. Ако промената се смета како настан, плановите за промена 
ќе бидат практични и оперативни. Доста од промените не успеваат поради 
емоционални причини, затоа што луѓето при промената го губат спокојот кое 
често погрешно се толкува како отпор кон промените.
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Принцип бр. 2: Постојат значителни разлики меѓу она што е предизви-

кано во развојот и имплементацијата на иновациите. Имплементацијата е со-
ставена од чекори и активности околу учење да го користите на иновации. За 
тоа треба да се инвестира многу во луѓе, време и ресурси за развој на страна 
игнорирајќи го ставот дека имплементација секогаш бара еднаква инвести-
ција на ресурси.

Принцип бр 3: Организацијата нема да се промени додека поединци-
те во неа не се променат. Рамката на Роџерс која обезбедува стандардна кла-
сификациона шема за опишување на иновации во универзална смсила.Тоа 
е брзината според која луѓето ги прифаќаат, или не успеваат да ги усвојат. 
Постојат повеќе категории на луѓе од аспект на прифаќање на новото: 1.Ино-
ватори, 2. Брзо прифаќање, 3. Рано мнозинство, 4. Скептици(касно мнозин-
ство) 5. Задоцнето усвојување.

Принцип бр. 4: Иновацијата има различни лица : иновациите се про-
изводи, процеси, услуги… Во зависност од иновацијата, процесот на промена 
може да барат повеќе време и ресурси. Во случај на интеграција на два произ-
вода разумно да се очекуваат поврзаните процеси за промена да траат повеќе 
време и трошењето на ресурси да се интензивира.

3. Чекорите на успешната промена
Сите се прашуваат која е тајната на успешноста во промените. Проме-

ната како активност на последователност и логички, каузален редослед ја ка-
рактеризираат следните чекори:

1. Чуство на неодложност: При промените мора да се дејствува брзо-но не 
брзоплето. Треба да се гради свест за неодложност. Лошиот или добар старт не 
зависи само од шефот (кој има значајна улога), туку и од нас самите. Затоа разра-
ботка на визија за промената наместо фобии и стравови од неа е право решение.

2. Создавање раководен тим: На луѓето им се потребно освежувања. Во-
дачите инспирираат а чувството на одговорност нив ги влечи кон повисоки 
дострели. Добро е кога ќе се создаде ноив, разнообразен и полифункционален 
тим. Довербата кај новите луѓе ќе биде силна инспирација. Тимот, демонстри-
рајќи посветеност и ентузијазам, треба да работи на взаемната доверба.

3. Никаде нема да стигнеме ако неправилно сме го испланирале (согле-
дале) нашето патување. Визијата се согледува и се гради правилно. Мапите на 
иднината треба да се исцртаат внимателно водејќи сметка за ефикасноста на 
услугите (производот) и нивниот однос со расходите. Нема добра визија ако 
не е соодветно покриена со конзистентна стратегија.

4. Споделена визија е следниот чекор на успешната промена. Недоволно 
е ако вработените само се информираат. Потребна е интеракција со прашања 
и целосни одговори. Само на тој начин визијата нема да биде „на директорот“ 
и од зборови ќе се трансформира во дела. Индивидуалната визи-ја никогаш 
нема завршница. Ќе биде или бојкотирана или опструирана ако сите не веру-
ваат во неа и ако не ја доживуваат како своја, лична.

Роберт Димитровски
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5. Делегирањето, е следниот петти чекор. Преку него се отстрануваат 

хиерархиските бариери помеѓу различните нивоа и со модернизирањето, ре-
алната конкуренција, ослободувањето и поттикнување на мислење се доби-
ваат нови дополнителни сили кои вцеруваат во мисијата и визијата. Реалното 
делегирање и избалансираниот пристап на еднакви права и обврски ги пот-
тикнува и мотивира луѓето и ја зголемува и довербата помеќу сталежите и 
групите.

4. Заклучок
Промените се константа и се случуваат. Навидум се проблематични но 

знаат да бидат и иснпиративни и да мобилизираат. Успешноста во справу-
вањето со промените зависи од начинот со кого ќе се спротиставиме (разви-
вањенаметоди) и чекоритекоигипрактикуваме.
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ИНТЕРВЕНЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ В РАБОТАТА  
НА ТЕРЕН НА БАЗАТА НА ГЕРМАНСКАТА 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОБИЛНА СОЦИАЛНА РАБОТА
Росица П. Михайлова

INTERVENTION AND PREVENTION IN FIELD  
WORK BASED ON THE GERMAN CONCEPT  

OF MOBILE SOCIAL WORK
Rosica P. Mihaylova

ABSTRACT: Mobile social work is a kind of activity that aims to work within 
communities where there is social unrest or prerequisites for increasing social 
conflicts and to reach them before they themselves have taken action seeking 
help from institutions. Mobile social work in Germany occurs in 60-70 years 
of the 20th century. It has proved in practice its theoretical justification and its 
specific methodological concept to improve the living situation of children and 
adolescents in disadvantaged to help their better development and thus reduce 
the crime rate in the centers of large cities in neighborhoods, in small towns and 
municipalities.
KEYWORDS: field work, mobile social work, street children. 

Изследването е финансирано по проект № РД  – 08-135/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Корените на социалната работа на терен се свързват със социални ра-
ботници и учени от Чикагската школа, които в средата на 20-те години на 
20 век развиват в Америка така наречените „area-worker“. Методически „ериа 
работниците“ не използвали безрезултатния метод на разбиване на групите, 
а се насочвали към ресоциализацията на деликвентните младежи в контекста 
на групата. Този метод използва ресурсите на групата за преодоляване както 
на проблемите на отделните индивиди в нея, така и за справяне с назряващи-
те социални конфликти на самата група с общността, в която живее.

Начални стъпки в работата на терен в Европа датират от 50/60 годи-
ни на 20 век. В Англия през 50-те години възникват т.нар. „detached work“ 
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проекти, които работят с деликвентни младежи извън институциите. В края 
на 60-те години възниква и в Германия мобилната социална работа с младе-
жи. Първоначално в Щутгарт, а в края на 80-те години се разпространява в 
цяла Германия. Като цяло в Европа социалната работа на терен започва да се 
развива под различни наименования и форми, поради различни системи и 
традиции, след края на Втората световна война и придобива още по-голямо 
значение в края на 80-те години на 20. век.

Съществуват различни определения за това какво е работа на терен. 
Дори наименованията са различни – street work, street corner work, street gang 
work, street club work, detached youthwork, outreach youthwork. Общото между 
всички тях е, че се работи мобилно, в естествената среда на клиента. Това е 
основното различие с кабинетната система, където специалистът очаква кли-
ента зад бюрото.

Работата на терен или често наричаната аутрич работа (от английски 
„out“ и „reach“, „достигам навън“) е вид дейност, която има за цел да работи 
вътре в общностите, т. е. да достигне до тях, преди самите те да са предприели 
действия по търсене на помощ от институциите. Подходяща е за достигане до 
целеви групи, които не са така организирани на едно място (както в училище), 
както и за превенция сред рискови групи (употребяващи психоактивни веще-
ства, проституиращи, малцинствени групи и пр.). Обикновено този тип рабо-
та се използва за достигане до маргинализирани общности (откъснати от об-
ществото). В контекста на аутрич работата това означава, че аутрич работни-
ците отиват на място и осъществяват контакт в дадена рискова група – напр. 
млади хора, експериментиращи с различни психоактивни вещества, млади 
хора, отпадащи от училище, млади хора от малцинствата или живеещи във 
влошени социални и битови условия и т.н. с цел превантивни интервенции.

Мобилната социална работа излиза извън параметрите на институции-
те и работи на терен с деца и младежи, избрали улицата за свой дом, основно 
място за забавление, препитание, оцеляване. Според дефиницията на Съвета 
на Европа деца на улицата са „лица под 18 годишна възраст, чиято среда на 
живот, за кратък или по-дълъг период от време, е улицата. Те живеят, мес-
тейки се от място на място, и тяхната група от връстници или другите им 
контакти са на улицата. Официално тези деца живеят или при родителите си, 
или в някоя социална институция. При това е много характерно, че те имат 
ограничен контакт или въобще нямат такъв с хората, които са отговорни за 
тях, като например възрастни, родители, представители на училищата, ин-
ституции за работа с деца и социалните служби“ [1].

Мобилната работа е търсеща и ориентирана към социалната среда 
концепция за консултиране на млади хора. Осъществява се в рамките на со-
циалната педагогика и на социалната работа, като се работи в група или с 
индивидуални случаи. Мобилната работа е насочена към квартала и социал-
ната среда. Нейната цел е да предотврати или да обърне хода на процесите на 
изолиране на младите хора. При това тя се стреми да използва ресурсите и 
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силата на самопомощта за решаването на социални проблеми в общността и 
за намирането на дългосрочни решения. Съществуват две основни форми на 
мобилна работа с младите хора: работа, ориентирана към общността, която 
възниква в големите гета („квартали без възможности за социално развитие“) 
и работа, която е ориентирана към отделни части на града или целеви групи в 
оживените центрове на градовете. В началото мобилната работа с млади хора 
започва под формата на работа с общността.

Целта на мобилната работа е да се предлагат услуги, които ще дадат 
знания и умения на уязвимата група. По този начин те ще придобият компе-
тентности да се справят сами с възникналите проблеми. Важен резултат от 
работата на терен, е че чрез помощ на определена група в риск, всъщност се 
подпомага цялото обществото в аспектите на образование, социална компе-
тентност, обществено здраве, сигурност. Например: чрез записване на деца на 
училище се намалява възможността те да излизат на улицата, чрез намиране 
на работа на родителите се постига ефект на намаляване на престъпността.

Международният и българският опит показва, че с най-висока степен на 
необходимост са услугите от здравно, социално и образователно естество. 
В зависимост от целевата група работниците на терен могат да предлагат без-
платно игли и спринцовки, презервативи, здравно образователни матери-
али, медицински изследвания и прегледи, придружаване до институция, обу-
чения. В някои случаи е добре да се предлагат храна, топла напитка, дрехи, 
обезболяващи лекарства. Стандартите в работата на терен показват, че нали-
чието на превозно средство /микробус, автомобил/ повишава количеството и 
качеството на работа, като съкращава времето на придвижване и предоставя 
възможност за контакт в защитена от хорските очи от външни влияния среда. 
Ефективността от работата ще се повишава, ако организацията предлагаща ус-
луги на терен, стопанисва и център, където представителите на групата в риск, 
с която се поддържат отношения, може да потърсят подслон, храна, социална 
и юридическа консултация и психологическа подкрепа. Много организации, 
работещи на терен в страните от Европейския съюз, предлагат стаи за консу-
мация или защитени стаи, в които хората инжекционно употребяващи нарко-
тици могат да поставят дозата си със стерилни инструменти в сигурна среда.

За да е успешна работата на терен, мобилните работници трябва да 
имат следните познания и компетенции:

• Знания за спецификата на целевата група – всяка от групите в риск 
има свои характеристики, с които всеки работещ на терен трябва да се съо-
бразява – субкултура, комуникация между членовете, отношения с властта. 
За да си адекватен в процеса на работа, е необходимо да разпознаваш жарго-
на/ сленга на целевата група.

• Знания за места, където се събират целевите групи  – работникът 
на терен трябва да „има око“ да разпознае местата по остатъците от целева-
та група – захвърлени употребени игли и сприпцовки, подредени като легло 
кашони дават подробна информация за това какъв човек може да срещнеш.
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• Знания за часовете, в които се събират целевите групи – тази ин-

формация играе важна роля в планирането, организирането и безопасността 
при работа на терен. В зависимост от това дали ще се осъществява обход в 
светлата или тъмната част от денонощието, може да се планира броят хора, 
които екипът ще срещне, различните опасности, които биха могли да възник-
нат. Например един нощен концерт в парка е по-опасен, от един сутрешен 
аутрич на зимната пързалка.

• Знания за собствената личност – всеки сътрудник на терен трябва 
да притежава личностни качества, знания и умения, които да му позволят да 
изпълнява професионално задълженията си. Работниците на терен трябва да 
умеят да се справят с вътрешните си съпротиви, да разпознават трансфера 
при общуването, да умеят да поставят граници.

• Знания по отношение предлаганите услуги – сътрудниците на терен 
трябва да са подготвени да отговарят на въпроси, свързани с предлаганите 
от тях услуги. Например да отговори компетентно на въпрос за начини за 
заразяване с различни болести, да е наясно кои институции или НПО могат 
да съдействат на клиентът по проблем от различно естество, къде клиента 
може да си направи безплатни изследвания и къде да си извади документ за 
самоличност.

• Знания за собствената безопасност  – обходите се осъществяват от 
двойка и в зависимост от целевата група може да е препоръчително тя да е раз-
нополова. Планирането на собствената безопасност започва от запознаване с 
прогнозата за времето. Мобилната работа или работата на терен се извършва 
целогодишно в различни часове на денонощието. От изключителна важност 
е облеклото на сътрудника да е удобно и практично и същевременно да е съ-
образено със сезона. Важно е всяка двойка да има телефон за връзка с офиса 
или ръководителя на екипа. Всеки обход е необходимо да се планира като вре-
метраене и ако има забавяне, отново да бъде уведомен ръководителят.

Е. Люцканова и С. Николова (2015) застъпват мнението, че „комуника-
тивните умения в социалната работа с деца и младежи би трябвало да са сред 
основните професионални умения, които следва да се формират“ у бъдещите 
специалисти от гледна точка на квалификацията им. „Това произтича от фа-
кта, че социалните работници/социалните педагози непрекъснато се сблъск-
ват с предизвикателства в ефективното общуване с деца. Те може да работят с 
деца от различна възраст, етнос и комуникационни способности, които изис-
кват разнообразие от умения на социалния работник“ [5:903].

Мобилната социална работа е своеобразна интервенция на място-
то на зараждане на социалното напрежение, с което повлиява на отделните 
индивиди или дадената група да преодолеят по-добре конфликтите, с които 
се сблъскват, използвайки ресурсите и подкрепящата среда вътре в групата. 
По този начин мобилната социлна работа развива и един силно превантивен 
характер, тъй като в много от случаите предотвратява задълбочаването на 
социалните проблематики и достигането до момента на ползване от страна 
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на младежите на услуги от резидентен тип. Това потвърждава и добре функ-
циониращата и утвърдила се немска концепция за мобилна социална работа. 
През 60-те години на 20. век, по време на фазата на западногерманската ур-
банизация, в края на градовете бързо израстват нови строежи, но социалната 
инфраструктура, най-вече за юношите, бива пренебрегната значително. През 
този период това се отнася и за много други европейски държави. Рокери, 
правещи негативно впечатление, младежки клики и банди, които правят про-
блеми на публични места и които предизвикват общественото внимание към 
себе си, са били предизвикателство не само за полицията и за съдилищата за 
непълнолетни, но и за социалната работа и социалната педагогика. Началото 
е поставено от Евангелистката общност в Щутгарт, че от 1967 г. концепцията 
на Мобилната работа с юноши – заимствана от САЩ и модифицирана към 
проблемите на Германия – се прилага като успешна концепция за практиче-
ска социална работа и работа с юноши. Присъединяват се и други неправи-
телствени, а по-късно и правителствени организации. В средата на 70-те го-
дини са създадени и извън Щутгарт – в Баден Вюртемберг – други проекти и 
институции на Мобилната работа с юноши. Днес в Баден Вюртемберг има в 
94 града и общини центрове на Мобилната работа с юноши, а на територията 
на Федералната република, считано от края на 90-те години, тя се разви и в 
новите федерални провинции и там центровете са около 1200.

Концепцията на мобилната социална работа в Германия е изградена на 
следните основни четири стълба:

■ Работа на терен
Работата на терен е насочена преди всичко към изграждането на кон-

такти и поддържането им, както и непрекъснатото задълбочаване и актуали-
зиране на знанията за житейската среда на целевата група. Мобилните соци-
ални работници търсят младите хора редовно на местата, където се събират 
през времето, когато са там. Там те се държат като гости и при необходимост 
предлагат на място, информация и консултации. Чрез редовното провеж-
дане на работата на терен мобилните работници създават необходимата за 
тяхната работа близост с младите хора, които в повечето случаи се смятат 
само за пречещи, подозрителни или опасни. Постепенно младите хора мо-
гат да изградят доверителна и постоянна връзка с мобилните работници и 
сами да решат дали и по кое време да се обърнат към тях за консултация и 
помощ. Работата на терен е методологична концепция, която от гледна точка 
на Мобилната работа се нуждае, от една страна, от местно и насочено към 
общността внедряване в социалната среда, а от друга страна, трябва да има 
нещо конкретно, което да предложи на младите хора: хора, които имат време 
за тях; телефон, за да могат да се свържат с институциите или да питат за ра-
бота; чаша кафе; душ; място, където могат да намерят спокойствие; приемна, 
където да могат да бъдат преодолявани кризи, както и място за обмен на идеи 
за организиране на свободното време, за подкрепа на желанието им за соб-
ствено помещение в квартала или за осъществяване на програми за социални 
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контакти с други млади хора. Този списък с предложения може да бъде про-
дължен в зависимост от конкретните нужди на младите хора и спецификата 
на квартала, където живеят.

■ Работа с групи
Тази форма на мобилна работа се реализира чрез различни дневни ме-

роприятия и кратки пътувания, редовна работа в клуб, тематично специа-
лизирана работа с група или младежки проекти, провеждане на обучения 
(тренинги) и други дейности, насочени към преживяванията на групата. 
Възможно е при необходимост мобилните работници да бъдат посредници 
при възникването на проблеми и конфликти в местните неформалните гру-
пи. Работата с местните неформални групи предлага изключително много 
възможности за разработване на местни инициативи за удовлетворяване на 
специфични нужди на младите хора. Този процес може да бъде подпомаган 
от мобилните работници в качеството им на информатори, консултанти и 
фасилитатори.

■ Работа в общности
Мобилните работници създават мрежи между институциите на равни-

ще квартал и община, и работят активно с вече изградените структури, за да 
могат да подобрят ситуацията на младите хора в общността. Те поддържат 
контакти с всички важни за младите хора институции и организации, за да 
могат да подобрят тяхната социална инфраструктура. Те се стремят да по-
средничат за разрешаване на конфликтите, които младите хора имат с инсти-
туциите (например, полиция, община и др.) или с гражданите и се опитват да 
разсеят предразсъдъците спрямо младите хора.

■ Работа с индивидуален случай
Мобилните работници предлагат помощ за решаване на всички инди-

видуални проблеми, които младите хора искат да решат съвместно с тях. Това 
включва консултации, насочване и придружаване, както и посредничество и 
осъществяване на контакт в рамките на вече съществуващи предложения за 
помощ. Формата и структурата на това подпомагане във всеки индивидуален 
случай са многообразни и нямат строго определен ред, по който трябва да 
бъдат оказвани.

Основните принципи на мобилна работа с млади хора в риск в Германия са: 
■ Цялостност (разностранно общуване с младите хора)
Мобилните работници проявяват готовност да разговарят с младите 

хора по всички значими за тях теми и проблеми. Предлаганите от мобилни-
те работници теми за разговори не се ограничават единствено до специални 
проблемни области, като например зависимост, престъпност, насилие или 
намиране на работа.

■ Позитивно отношение към младите хора
Мобилните работници поддържат постоянен, доверителен и про-

дължителен контакт с младите хора, за да изградят отношения на доверие. 
Самият контакт на мобилните работници с младите хора (дори и без консул-
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тации или подкрепа), по време на който те получават признание и уважение, 
се определя като едно от важните качества на мобилната работа.

■ Застъпничество и ориентация към ресурсите на младите хора
Мобилните работници разбират, че проблемите, които младите хора 

причиняват, са следствие от проблемите, които младите хора имат. Затова 
мобилните работници насочват вниманието си към личностните ресурси на 
младите хора. Поощряват ги да развиват силните си страни и да ги използват 
за разширяване на възможностите им за действие и разрешаване на пробле-
мите. По отношение на младите хора мобилните работници поемат функция-
та на защитници на интересите им и на лобисти.

■ Ориентация към нуждите и участие във вземането на решения
Въз основа на устойчивите контакти, мобилните работници се опитват 

да открият нуждите на младите хора и при необходимост да изграждат съв-
местно с тях подходящи предложения, инициативи и проекти.

■ Доброволност
Младите хора решават какви да са видът и обхватът на контакта или 

на помощта, която получават: при работа на терен мобилните работници се 
държат като гости на местата за срещи и приемат обстоятелството, че в оп-
ределени случаи не са желани. Мобилните работници могат да развиват мно-
гообразни идеи за оказване на помощ на младите хора, които от своя страна 
решават кои предложения искат да използват и носят отговорността за успе-
ха на избраното от тях решение. Участието в програми и проекти за групи е 
доброволно.

■ Нисък праг и гъвкавост
Мобилната работа свежда до минимум всички условия и бариери, кои-

то могат да попречат за създаването на постоянен контакт, или да попречат 
на нуждаещата се група да се възползва от предложенията за помощ. Времето, 
местата и методите на работа се определят гъвкаво, съобразно нуждите на 
младите хора. При работа на терен, мобилните работници поддържат кон-
такта, независимо от това дали са изказани конкретни желания за промяна. 
Времето и местата на работата на терен се определят според това кога могат 
да бъдат намерени младите хора. При оказването на индивидуална помощ, 
мобилните работници се опитват чрез постоянно работно време, телефонен 
секретар и мобилен телефон да бъдат на разположение на младите хора по 
всяко време, и на всяко място. Мобилните работници нямат право да вземат 
решения за оказване на материална помощ на младите хора (например, соци-
ални помощи), за да може контактът да остане в чист вид и да не зависи от 
стремежа за предоставяне на определен вид услуга.

■ Приемане
Независимо от това дали младите хора искат да променят нещо в своята 

житейска ситуация, в стила на живот или в представите, които имат, мобил-
ните работници се отнасят към тях с уважение и признание, подържат кон-
такт с тях и се опитват да разберат тяхната житейска ситуация и нужди. Като 
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се държат открито с младите хора, мобилните работници могат да покажат 
в определени ситуации, че представите или начина на поведение на младите 
хора са рисковани или морално несъобразени. И все пак те изхождат от това, 
че младите хора имат причини да вземат погрешни решения и да се държат 
асоциално. Дискутирайки това с тях, мобилните работници се опитват да да-
дат възможност на младите хора да придобият алтернативен опит, от който 
би последвало друго поведение.

■ Защита на доверието
Мобилните работници отстояват доверието, което са получили от мла-

дите хора. Те не предоставят лична информация на други лица без разреше-
нието на младите хора и не приемат поръчки от страна на разследващи орга-
ни и такива, които упражняват наказателни мерки. При опасност от излагане 
на риск на собствената личност или на трети лица, мобилните работници 
действат и без разрешението на младежите, за да могат да защитят застраше-
ните лица.

■ Работа с различните полове
В своята работа мобилните работници се съобразяват с половите спе-

цифики на младите хора и се опитват да преодоляват дискриминационни на-
гласи и модели на поведение, основани на половата принадлежност.

■ Работа с различни култури
Работата с младите хора изисква от мобилните работници да бъдат 

компетентни по въпроси, свързани с културните различия. Това означава 
най-вече стремеж от страна на мобилните работници да разбират моделите 
и начините на поведение на младите хора на фона на тяхната културна общ-
ност, способност да се държат недискриминационно и да разбират своеобра-
зието на тяхната културна идентичност.

Специфичен и деликатен момент в мобилната социална работа е про-
цесът на осъществяване на контакт с целевата група. В литературата често се 
подчертава, че първият контакт между социалния работник и неговата целе-
ва група може да играе решаваща роля за понататъшните възможности и гра-
ници на комуникацията и взаимодействията. Само след като бъде установен 
добър контакт с целевата група биха могли да бъдат задействани процесите 
на подпомагане и помощ и в последствие подкрепа за евентуална промяна. В 
литературата (ср. Милтнър, 1982) се описват три форми за установяване на 
контакт:

➢ Офанзивна форма за установяване на контакт: мобилният социален 
работник отива директно при целевата група, представя се и се опит-
ва да изясни ролята и функциите си. Темпото и задълбочеността на 
контакта се определят от младежите.

➢ Индиректна форма за установяване на контакт: осъществява се чрез 
създаване на контакт чрез трето лице, което познава двете страни. Това 
лице запознава страните, обяснява ролята на социалния работник и по 
възможност го придружава известно време на местата за срещи.
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➢ Дефанзивна форма за установяване на контакт: мобилният социален 

работник първоначално присъства редовно на местата за среща на 
неговата целева група, заемайки изчакваща позиция, за да се интегри-
ра и представи в удобен и удачен момент като социален работник.

Няма оптимална „рецепта“ за формите и начините на установяване на 
контакт с целевата група и всеки социален работник на терен с течение на 
времето, натрупания опит и практика намира свой подход и стил за устано-
вяване на контакт.

Установявайки контакта извън гранците на институциите, преодоля-
вайки бариерите на офиса и бюрото, социалните работници интервенират не 
само в горещите точки на обществото, но полагат основите и на широкоспек-
търна превантивна работа. Базирайки се на изграденото доверие с дадените 
целеви групи на терен мобилните социални работници имат възможност да 
повлияят в положителен аспект на дадената целева група, използвайки ней-
ните силни страни, умения, способности и таланти на отделните индивиди в 
нея. Мобилната социална работа е ѝ своеобразен посланик, мост между об-
ществото и децата и младежите на улицата.
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ЗА ИМЕТО НА ЕДИН ИКОНОПИСЕЦ:  
ЕДНА НЕПУБЛИКУВАНА ИКОНА  

„СВ. ТРИФОН С ЖИТИЕ“
Ростислава Г. Тодорова

FINDING AN ICONOGRAPHER’S NAME:  
AN UNPUBLISHED ICON  

„ST. TRIPHON WITH LIFE SCENES“
Rostislava G. Todorova

ABSTRACT: The present paper aims to describe an unpublished icon of an un-
known until this moment member of the Shumen iconographic school during the 
National Revival period – zograph David from Marash village. The icon repre-
sents St. Triphon the Martyr with six scenes of his life, arranged in an unusual 
way. What is most intriguing, however, is the full name of the iconographer, 
written in the donor inscription on the lowest part of the icon. The existence of 
zograph David had remained unknown until recently, when a thorough restora-
tion of the icon discovered his name on it. The inscription indicates that David 
was an active iconographer in the seventies of the nineteenth century, and marks 
his artistic areal, because it names the church that icon was ordered for. The most 
important elements here are the forename and surname of the painter, as well as 
his birthplace, discovered for the first time. 
KEYWORDS: Bulgarian National Revival, iconography, Shumen iconographic 
school, zograph David Georgiev, Marash, St. Triphon 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-133/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

I. Шуменската иконописна школа 
Сравнително ограниченият обем данни, запазени до наши дни, относ-

но живота и дейността на иконописците, живели и работили в Шумен и окол-
ностите му във времената около и след Освобождението, лежи в основата на 
едно напълно погрешно, но пък за сметка на това доста категорично мнение, 
че тяхното художествено наследство няма съществено значение за историята 
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на българското възрожденско изкуство [1]. Това незаслужено отношение се 
дължи от една страна на становището, че познатите до момента местни зог-
рафи са само двама и това не позволява да се говори за съществуването на 
школа, а от друга, на повърхностна преценка, че в познатото им творчество 
няма съществен художествен принос. 

Извършените през последните три години изследвания на творчест-
вото на двамата знайни шуменски иконописци Никола Василев и Васил Хр. 
Беделев [2], както и намирането на неизвестни и непубликувани до момен-
та техни икони [3], обаче опровергават категорично основанията за подобна 
оценка. Напротив ясно се доказва същественият принос на двамата към раз-
витието на българската възрожденска живопис и се разширяват представите 
за мащаба на тяхното творчество. И докато работата по издирването и публи-
куването на техни творби продължава, през 2015 г. бе направено откритието, 
че рамо до рамо с тях е творил още един зограф от Шуменско, чиято първа 
реставрирана икона ще представим в настоящото изследване.

II. Зографът Давид от Мараш
Към имената на двамата известни шуменски зографи следва да добавим 

и това на един доскоро абсолютно непознат местен майстор, работил по съ-
щото време – иконописецът „Давид Георгиев от Мараш“, както сам се имену-
ва той. За първи път името му бива забелязано през 2014 г. от отец Красимир 
Капитанов – предстоятел на храма „Св. Три Светители“ в Шумен, върху една 
силно замърсена и сериозно повредена икона, изобразяваща св. мчк Трифон 
с житийни сцени (Фиг. 2), запазена в църковната сбирка. 

Фиг. 1. „Св. вмчк Трифон с житие“, детайл (снимка: Веселин Рачев)

В тогавашното ѝ състояние, на втория ред на дарителския надпис в до-
лната част на изображението, се четат ясно единствено думите „РУКА ДВДЪ 
… МАРАШЪ“. През 2015 г., по време на цялостната реставрация на иконата, 
извършена от Веселин Рачев Панайотов, се разкрива целият надпис, от който, 
за съжаление, липсва последната цифра от годината на изписване на иконата, 
както и вероятно, още една буква на горния ред (Фиг. 1). От двата реда текст 
научаваме, че „НАПРАВИСА ТАЗИ СТЍЦА (СВЕТИЦА) СТЬIИ МЧНИКЪ 
(МЪЧЕНИК) ТРVФОНЪ (ТРИФОН) … (вероятно тук е бил изписан предло-
гът „С“) ЧУДСÁТО (ЧУДЕСАТО) ЗА КЮПРЮКЮЙСКАТА ЧЕРКВА * РУКА 
ДВДЪ (ДАВИД) ГЕÓРГИЕВЪ ωт (ОТ) МАРАШЪ *) (187 …*)“, т.е. „направи се 
тази светиня (света икона) на св. мчк Трифон (с) чудесата, за Кюпрюкюйската 
(Иванската) църква (от) ръката на Давид Георгиев от Мараш през 187…“.
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Споменатият в надписа храм сочи, че иконата е била изписана за 

с. Ивански, Шуменско, което по онова време се наричало Кюпри-Кьой или 
Кюпрю кьой („селото на моста“) [4]. Следователно, изображението е било 
предназначено за старата църква на с. Ивански, на чието място през 1912 г. е 
построена новата сграда на сегашния храм „Св. Троица“. Тази подробност е 
важна почти толкова, колкото и самото име на иконописеца, защото показва, 
че Давид Георгиев е работил не само по същото време, по което са били най-
активни другите двама шуменски зографи Никола Василев и Васил Беделев, 
но и за същите храмове, за които са работили те.

Фиг. 2. „Св. вмчк Трифон с житие“, темпера/дърво, 48х72 см., храм „Св. Три 
Светители“, Шумен, 70-те години на XIX в. сл.Р.Хр. (снимка: Веселин Рачев)

За името на един иконописец: една непубликувана икона „Св. Трифон с житие“
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Запазените данни за Василев и Беделев показват, че първият със сигур-

ност е рисувал за храма в с. Ивански [5] и се знае, че и двамата са изписвали 
икони за почти всички храмове в Шуменско [6]. Познанството между Василев 
и Беделев и Давид Георгиев, е повече от сигурно, предвид поръчките за едни и 
същи места. Освен това, въпреки запазените исторически данни, нито храмът 
в с. Ивански, нито този в с. Мараш, са изследвани подробно за други икони 
на местните майстори. Старата Кюпрюкюйска църква „Св. Петка“, за която 
е рисувана иконата „Св. Трифон с житие“, е съборена и на нейно място днес 
се намира детската градина на селото, защото в началото на ХХ в. иванчани 
решават да си построят нов, по-голям храм. След като не става дума за на-
силствено разрушение или за щета от природно бедствие, би следвало цялата 
утвар и всички икони от старата църква след това да са пренесени в новата. 

Подобен е случаят и със старата църквичка в с. Мараш, до старите гро-
бища на селото, за която в спомените на Пл. Колаковски от 1860 г. се казва, 
че била „просто изградена“ (най-вероятно дървена) и „отивала на събаря-
не“. Построена през 1897, през 1898 г. навръх празника Възнесение Господне 
е осветена новата, каменна и доста по-голяма църква, именувана „Св. 
Възнесение“ [7]. По сведения на отец Красимир Капитанов, възрастните жи-
тели на с. Мараш помнят, че храмът е бил зографисан, или поне куполът му, 
но за съжаление, към днешна дата стенописите са покрити с два слоя блажна 
боя. Всички тези факти, както и сигурните данни, с които разполагаме, че 
в храмовете в Шуменско има и други подписани творби на зографа Давид 
Георгиев, са основа за предстоящите ни изследвания на неговото творчество, 
както и на търсенето на неоспорими доказателства за неговата евентуална 
съвместна дейност с Никола Василев и Васил Христов Беделев.

III. Иконата „Св. Трифон с житие“ 
Иконата (Фиг. 2) е обрамчена в черно и златно, златни са и кантовете, 

ограждащи дарителския надпис в долната ѝ част и двата вертикални регис-
търа с житийни сцени, както и всяка една от тях. Зографът Давид Георгиев 
от Мараш е представил св. мчк Трифон в цял ръст, младолик, голобрад и със 
средно дълга, разделена на път кестенява коса. Облечен е в дълга до глезени-
те зелена дреха от две части, горната от които е изписана в светли тревисти 
нюанси и е украсена с широки златни кантове по всички ръбове, докато до-
лната част на дрехата е съвсем проста и оцветена в тъмно оксидно зелено. Св. 
Трифон е обут в златисти, украсени обувки и е наметнат с дълго, надиплено 
червено наметало, окачено на лявото му рамо. Дясната му ръка е поставена 
пред гърдите, докато лявата държи тънък кръст с дълго вертикално рамо и 
зелена палмова клонка – символи на мъченическите му подвизи. 

Фигурата е изобразена на семпъл фон, с известни претенции за натура-
лизъм в колорита, доколкото долната му част е леко отделена от останалото 
поле и е оцветена в тревисто зелени преливащи нюанси, а средната зона е 
оцветена в синьо, преливащо от ултрамарин с леки виолетови оттенъци към 
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по-светло небесносиньо. Светията стои върху ясно очертан нисък овален по-
стамент, изграден със спазване на правилата за светлосянъчно и живописно 
изграждане на формата. Тук старанието на зографа е било толкова голямо, 
че във хвърлената от фигурата сянка дори се забелязва рефлекс от червеното 
наметало, а по десния горен ръб на постамента е изобразен бял блясък. 

Горният хоризонтален регистър на иконата съдържа изображение на 
Пресвета Троица, композирана около главата на св. Трифон върху фон от 
червеникави облаци. В два от облаците, живописно представени в ляво и в 
дясно от раменете на светията, е разположен надписът с името му, изпълнен 
в бяло и гласящ „С: МЧНИК ТРVФОНЪ ∙“. От лявата страна е изобразен сед-
нал Господ Иисус Христос, облечен с лилава дреха с ултрамаринено синьо 
наметало, с кръгъл златен ореол, държащ във високо вдигнатата Си десница 
голям св. Кръст, над чието хоризонтално рамо е поставен надписът „IX XС“ в 
черно, докато лявата Му ръка е поставена върху белия ръб на златния ореол 
около главата на св. Трифон.

Лицето на Божия Син е обърнато надясно, към Бог Отец, Който също 
гледа към Христос, вдигнал десницата Си в благославящ жест, докато в лявата 
Му ръка се забелязва тънък архиерейски жезъл. Първото Лице на св. Троица 
е представено с триъгълен златен ореол, одеждата Му е изобразена в цьолин-
блау синьо, докато наметалото Му е лилаво. Над главата Му е поставен надпис 
в черно, състоящ се от две думи: „ГДЪ“, обрамчена с тънка черна окръжност и 
до нея „САВАОТЪ“. Бог Дух Свети е изобразен централно, в непосредствена 
близост до горния ръб на рамката на иконата и е представен под формата на 
бял гълъб. Птицата е изобразена фронтално за зрителя, в силен и правдиво 
изработен ракурс на пълен анфас, поставена в центъра на кръгло бяло сияние 
с изхождащи радиални прави и зигзагообразни лъчи, като под нея се вижда 
надпис „С ДУХЪ“. Изображението на Пресвета Троица е фланкирано с черве-
ни облаци, в които са разположени ликовете на ангелски сили. 

Около фигурата на св. Трифон са разположени два вертикални регис-
търа, всеки от които съдържа по три житийни сцени, изобразени в кръгли 
медальони с пояснителен полукръгъл надпис под тях. Между медальоните 
са изобразени флорални мотиви на един и същ вид цветя с тревистозелени 
стъбла и назъбени продълговати листа. Цветчетата са виолетови, с обли ли-
стенца и червеникаво обкантване, украсени с фини бели и червеникави ти-
чинки. Групите цветя са композирани по различен начин, като фонът, върху 
който са изобразени се различава. Под най-долния ред сцени той е убито ви-
олетов, докато под средния и горния ред преминава в ярко розов. 

Композирането на житийните сцени също заслужава внимание, най-
вече заради начина на тяхното подреждане. Пресъздавайки шест основни мо-
мента от житието на св. Трифон, зографът Давид Георгиев видимо използва 
като литературен източник „Страдание на свети мъченик Трифон“ от „Чети-
Минеите“ на св. Димитър Ростовски на църковно-славянски език, като най-
разпространеното житийно четиво по онова време [8]. Сцените са разполо-
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жени хронологически, като разказът тече отдясно наляво, по хоризонтална 
линия, започвайки от най-горната сцена вдясно и приключвайки в най-до-
лната сцена вляво. Но третата и четвъртата сцена представят събития, които 
не присъстват така описани в житието на светията от „Чети-Минеите“, а е 
възможно да е направена и размяна в последователността им. Най-логичното 
обяснение на тези несъответствия може да бъде намерено в предположе-
нието, че в желанието си да бъде максимално точен в разказа си, зографът 
Давид Георгиев е използвал не само текста на „Чети-Минеите“ на св. Димитър 
Ростовски, но и този от Константинополския синаксар [9]. 

Първият медальон съдържа в себе си явяването на св. Трифон пред 
император Гордиан, който пожелал светецът да му покаже дявола. Втора е 
сцената с чудното изцеление на бесноватата дъщеря на римския император 
Гордиан. Това, което може да бъде разчетено от надписа тук, гласи „… Трифон 
помолися Богу и исц…и диавола…“. Първият епизод е труден за различава-
не и може да бъде объркан със съденето на св. Трифон от епарха Акилин, 
но на помощ идва частично запазеният надпис под медальона, който гласи 
„рече царя на св. Трифон помоли се Богу да видим дияв… на чи…“. Въпросът 
за последователността на тези две сцени остава открит, защото представено-
то върху иконата не съответства на повествованието в житието. Възможно 
е най-горната лява сцена да е първа по ред, а най-горната дясна да е втора. 
Но, ако използваме за сравнение аналогичната икона „Св. Трифон с житие“ 
на Никола Василев от същото време, изписана за шуменския храм „Св. Три 
Светители“ през 1873 г. [10], би трябвало да сме прави в предположението си, 
че първа е дясната сцена. 

Третият медальон изобразява св. Трифон с вързани зад гърба ръце, во-
ден на въже от войници, с което би трябвало да се представя моментът на 
отвеждането на светията при епарха Акилин. Такава е и последователността 
на житийните сцени в цитираната икона на Н. Василев. Но един фрагмент 
от силно повредения надпис под медальона буди учудване, защото гласи тоз 
ден …в … и да го бият“ и съответства на по-късния епизод от мъченията на 
св. Трифон, когато той бива воден бос, със забити гвоздеи в краката из града. 
Четвърто е изображението на светията привързан за дърво и бит с камшици 
от двама войници. Надписът под медальона дори уточнява, че са го били „с 
волски жили по плещите“. Тази сцена не присъства по този начин и в този 
момент в житието от „Чети-Минеите“, но съответства на текста на житието 
от гръцкия синаксар.

Петата сцена изобразява един предхождащ обезглавяването момент, 
присъстващ само в житието от „Чети-Минеите“ като последно мъчение – св. 
Трифон е завързан на дърво между трима войници, двама от които държат 
запалени свещи до тялото му. Запазеният под медальона надпис гласи „повеле 
мучителъ да спалят сас свещи ребрата на св. Трифон“. Последният медальон 
в левия долен ъгъл изобразява посичането на св. Трифон с меч, като надписът 
под него е почти напълно запазен и гласи „повеле царя да посекат св. Трифон, 
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посякоха гу и предаде Богу Дух“. Изобразеното събитие не съответства напъл-
но на текста на житието, в което се казва, че светията е предал Богу Дух преди 
палачите да посегнат към него. 

IV. Изводи 
Въз основа на анализираните в настоящото изследване данни, можем 

да направим два основни извода. Първият от тях касае появата на нов зограф, 
творил в Шуменско по същото време, в което са работили и вече познатите ни 
Никола Василев и Васил Хр. Беделев. Освен собствената стойност на това от-
критие, което ще доведе след себе си разкриване на още иконописни творби 
на Давид Георгиев от Мараш, то има особено важно значение в качеството си 
на доказателство, че от 50-те години на XIX до 20-те години на XX в., в Шумен 
е функционирала, макар и малка, местна иконописна школа.

Вторият извод се отнася до личния стил на зографа Давид и неговия ма-
ниер на трактовка на свещените събития, които изобразява в анализираната 
тук икона. Нетрадиционният подбор на сцените от житието на св. Трифон, 
изразяващ се в присъствието на третата и четвъртата сцена, както и неор-
динарната подредба на първите четири епизода, свидетелстват, че зографът 
Давид Георгиев от Мараш е използвал два литературни източника при ком-
позирането на иконата. Редът на поставянето на сцените може да бъде въз-
приет и като доказателство, че житието от гръцките синаксарни текстове е 
било водещото, а житието от „Чети-Минеите“ е било допълнителното четиво 
в този процес. 
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„РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО“  
В ИКОНОГРАФСКАТА ТРАДИЦИЯ  

НА ШУМЕНСКАТА ИКОНОПИСНА ШКОЛА
Ростислава Г. Тодорова

NATIVITY OF CHRIST IN THE ARTISTIC TRADITION 
OF THE SHUMEN ICONOGRAPHIC SCHOOL

Rostislava G. Todorova

ABSTRACT: The present paper aims to describe in broad outlines the artistic 
style of the painters from the Shumen iconographical school in representing the 
Nativity of Christ. The study focuses on the work of Vassil Hr. Bedelev, whose 
obvious predilection to the subject leads him to create a few remarkable for Bul-
garian art during the National Revival period pieces. Two of his icons have been 
compared with four similar patterns of Nikola Vassilev, however, due to the lack 
of reliable identification, the analysis does not focus on the works of the newly 
discovered third member of the school – zograph David Georgiev from Marash 
village. The conclusions show that the artistic heritage of the three local iconog-
raphers has got an important place in the history of Bulgarian Revival period art 
where the work of Vassil Bedelev has to be considered in a different way. 
KEYWORDS: Bulgarian National Revival, iconography, Shumen iconographic 
school, Nativity of Christ, Vassil Hr. Bedelev, Nikola Vassilev, David Georgiev

Изследването е финансирано по проект № РД-08-133/08.02.2016 г. от 
параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
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г-н Деян Евтимов за помощта, изображенията и библиографията.

Изследването цели да представи накратко маниера на изобразяване 
на иконографския сюжет „Рождество Христово“ в творчеството на зографи-
те от Шуменската иконописна школа. Поради факта, че разполагаме с данни 
предимно за двама от тримата познати до момента местни иконописци, ак-
центът ще бъде поставен върху художествения почерк на Никола Василев и 
Васил Хр. Беделев. Етапът, в който се намира изследването на творчеството 
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на третия шуменски възрожденски майстор Давид Георгиев от Мараш, все 
още не позволява извеждането на генерални заключения, затова то ще остане 
извън обхвата на настоящия текст.Анализът на запазените образци показва, 
че макар и леко пренебрегван спрямо Никола Василев, в творчеството си Ва-
сил Христов Беделев проявява особен афинитет към Рождественския сюжет, 
а като връх на неговия художествен интерес към темата следва да бъде по-
сочена иконата, която зографът изписва през 1871 г. за храма „Св. Николай 
Летни“ в с. Велино, Шуменско (Фиг. 1).

Фиг. 1. „Рождество Христово“, Васил Христов Беделев, 1871 г.  
,храм „Св. Николай Летни“, с. Велино, Шуменско (по Евтимов, Д. (съст.) 

(2014): Двама шуменски иконописци: Никола Василев, Васил Беделев.  
Шумен: ХГ „Елена Карамихайлова“, с. 81, ил. 82)
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I. Иконографията на сюжета „Рождество Христово“
Иконографията на празника на Христовото Рождество се установява 

още в първите векове на християнството, комбинирайки изобразяването на 
две основни евангелски теми – самото Рождение на Младенеца и на Покло-
нението на влъхвите. Самостоятелното изобразяване на мъдреците, носещи 
дарове, е по-старо от представянето на Пресвета Богородица и току-що ро-
дения Иисус. Свидетелство за това е една фреска от III в.сл.Р.Хр., запазена в 
Катакомбите на св. Присцила в Рим[1], но още в средата следващото столе-
тие виждаме в релефи от саркофази, че Поклонението на влъхвите вече се е 
изобразявало редом до сцената с Рождението на Христос, в която присъст-
ват животните, пещерата, яслите и св. прав. Йосиф [2]. Запазените мозайки 
в римския храм „Санта Мария Маджоре“ от V в.сл.Р.Хр.демонстрират, че по 
онова време иконографският сюжет на Рождество е добре разработен и доста 
наративен по характер, макар все още в него да присъстват и символични 
елементи [3].

Основните характеристики на Рождественската иконография включ-
ват изображения на различни моменти от повествованието на събитието, не 
само от евангелските, но и от апокрифни текстове. Стегнатостта на евангел-
ските текстове оставя територия и за апокрифните източници, които рефлек-
тират много силно върху окончателното установяване на иконографската 
схема на сюжета.Апокрифният текст „Протоевангелие на Яков“ дава повече 
подробности, разказвайки, че по пътя св. Дева Мария усеща, че идва времето 
ѝ да роди. Намират подслон в пещера, а св. Йосиф тръгва да търси акушерка в 
града. Акушерката и нейната помощница Саломия са главни действащи лица 
при описанието на самото раждане, а и на първото чудо, свързано с Младе-
неца – изсъхналата ръка на Саломия, която заради нейната вяра оздравява. 
„Евангелието на Псевдо-Матей“ е другият апокрифен източник на информа-
ция, който пък изрично описва присъствието на вола и осела в сцената [4].

Иконографски сцената обикновено се изобразява на фона на хълм, в 
чийто център се намира пещера. В пещерата са представени св. Богородица 
с новородения Младенец, положен в яслата, заедно с вола и магарето око-
ло нея – символи на кеносиса на Бог Слово. Обикновено св. Богородица се 
изобразява полулегнала и протягаща ръка към Младенеца. В същото време 
от небето към главата на Господ Иисус Христос се спуска лъч, изхождащ от 
звезда или звездовиден елемент, понякога придружена с мандорла [5]. В дяс-
ната част на хълма, заедно с овце и кучета, са изобразени овчарите, на които 
ангелите съобщават благата вест („Лука 2:8-20“), докато друга голяма група 
от небесното войнство пее осанна. Овчарите отиват да се поклонят на „Дави-
довия спасител, Който е Христос Господ“, като един от тях има по-специална 
функция в иконографската схема – той е старец, изобразен с гега и торба, об-
лечен в овчи кожух, който обикновено се рисува като компаньон на св. прав. 
Йосиф. Счита се, че старецът – овчар, който често е представен да разговаря 
със св. Йосиф, е дяволът, който се опитва да накара праведника да повярва в 
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греха на св. Богородица и да я напусне. За св. Йосиф обикновено е отделен ле-
вият ъгъл на композицията, като в повечето случаи той се изобразява умис-
лен и невесел. На преден план често се изобразява една друга сцена – поняко-
га в центъра, а понякога в десния долен ъгъл – две жени къпят малкия Иисус 
Христос в купел. По-възрастната от тях, забрадена със забрадка е Саломия, 
която пробва водата с ръка, а по-младата е прислужница – акушерка, която 
полива вода от стомна [6]. В някои случаи отляво са изобразени да пристигат 
тримата източни царе – мъдреци, Влъхвите, на които ангел Господен посочва 
пътя („Мат. 2:1-12“). Без да имаме за цел тук да навлизаме в детайли, за нуж-
дите на настоящото изследване трябва само да отбележим, че българската 
иконографска традиция следва тази традиционна византийска схема в начи-
на на представяне на повествованието [7].

Както вече споменахме, най-ранната иконография на празника се огра-
ничава до изобразяването само на преките участници в събитието на Христо-
вото Рождество. Допълнителните сцени, вплетени в по-късните интерпрета-
ции на сюжета и оформили класическата византийска иконография на праз-
ника, през първите векове са имали статут на отделни изображения. Пост-
византийската иконография на Рождество Христово отново се завръща към 
лаконичността и изобразяването на основните действащи лица в събитието, 
като най-често го свързва с изображенията на идващите влъхви и благовес-
тието на овчарите и ангелския хор. Дребните детайли отпадат, пещерата за-
почва да доминира в изображението, пейзажът около нея става реалистичен, 
а цялата трактовка започва все по-силно да напомня на композициите, харак-
терни за западноевропейското изкуство, в което процесите по опростяване 
на сцената протичат доста рано, започвайки още от нач. на XIV в. с картините 
на Джото, Дучо и другите представители на Проторенесанса.

II. „Рождество Христово“ в иконописното наследство  
на шуменските зографи
Процесите на все по-мащабните заемки от европейското изкуство не 

подминават и българските иконописни школи, не само в периода на Възраж-
дането, но и около и след Освобождението. Изключение не прави и творчест-
вото натримата шуменски зографи, работили по това време – Никола Васи-
лев, Васил Христов Беделев и Давид Георгиев. В настоящото изследване ще се 
спрем конкретно на най-характерните черти на техните икони, изобразява-
щи сюжета „Рождество Христово“. 

Първото, което трябва да споменем, когато говорим за творчеството на 
шуменските зографи, е фактът, че Никола Василев е бил по-продуктивният, 
по-познатият, и вероятно по-дълголетният от двамата [8]. От художествена 
гледна точка преобладава мнението, че той е и по-добрият от двамата, като 
рисувач и като живописец. Липсата на информация за живота на Васил Бе-
делев и неголемият брой познати негови творби [9], са довели до незаслуже-
ното му подценяване като зограф. Благодарение на първото монографично 
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изследване по темата тази несправедливост е на път да бъде поправена [10], а 
нашите актуални проучвания на творчеството на новооткрития трети зограф 
Давид Георгиев от Мараш също ще допринесат с малко именно в тази насока.

Най-ранните познати до момента подписани икони на двамата шумен-
ски зографи са от 1857-1858 г., изписани заедно или поотделно, а някои от тях 
са създадени рамо до рамо с тревненски майстори [11]. Запазените творби в 
Шуменско, Търговищко, Добричко, Варненско [12], а дори и Сливенско [13], 
свидетелстват за широкия ареал на работа на Василев и Беделев [14], а ново-
откритите в периода от 2013 [10] до 2015 г. [15] техни икони дават основание 
на изследователите да пренебрегнат съществуващото мнение за липсата на 
особен художествен принос в творчеството им и да говорят за съществуване-
то на една, макар и неголяма, Шуменска иконописна школа.

Разглеждайки трактовката на сюжета „Рождество Христово“, нека пър-
во да се запознаем счетири икони, изписани от Никола Василев. Познатите 
до момента негови творби показват, че той често рисува този сюжет не са-
мостоятелно, а в долния регистър на икони на Пресвета Богородица с раз-
лични светии. Пример в това отношение са две такива икони от колекцията 
на РИМ – Шумен, от 1892 и 1895 г. [16]. В тези иконописни композиции Н. 
Василев се придържа към характерния за времето си лаконизъм и изобразява 
само главните действащи лица и обекти в Рождественската иконография  – 
Пресвета Богородица с Младенеца, праведният Йосиф, тримата влъхви, 
пещерата, яслата, волът и оселът зад нея, и Витлеемската звезда. Интересен 
елемент и в двата примера е, че сюжетът е фланкиран от стражеви фигури.В 
иконата от 1892 г., в най-левия ъгъл на долния регистъре изобразен св. Дими-
тър Мироточиви, а в иконата от 1895 г. св. Семейство е охранявано от нена-
зовани въоръжени персонажи без ореоли, вероятно войници. Най-достовер-
ното обяснение за това на пръв поглед странно присъствие на св. Димитър 
до сцената с „Рождество Христово“ в първата икона дава дарителският над-
пис, който свидетелства, че тя е храмов подарък от Димитър П. Търговски и 
семейството му, т.е. светията-покровител на дарителя е получил специално 
място в композицията. 

Подобен похват не е чужд на автора – в друга своя икона „Св. Богоро-
дица с Младенеца и светии“ от 1890 г., запазена в сбирката на РИМ – Шумен, 
централната сцена на долния регистър „Възкресение Христово“ [17], е флан-
кирана от четирима светци, между които св. Георги Победоносец в левия ъгъл 
и св. Димитър Мироточиви в десния. По аналогичен начин е композирано 
изображението на Христовото Възкресение в горния регистър на втората 
икона, която обсъждаме тук. Св. Георги е поставен в левия, а св. Димитър е 
изобразен в десния горен ъгъл, което може да даде обяснение на войнските 
фигури около св. Семейство в сцената „Рождество Христово“ по-долу. Пора-
ди някакви причини, най-вероятно йерархични, авторът е предпочел да по-
стави двамата „военни“ светии около фигурата на възкръсналия Христос, по-
беждаващ смъртта. Общият композиционен план на иконата не е позволявал 
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дублирането на светците и около изображението на Христовото Рождество, 
затова Никола Василев е предпочел, запазвайки личния си стил, да не се от-
казва от оказването на стражева почит на св. Семейство, а да я изобрази чрез 
фигурите на въоръжени по подобен на светиите начин войници. 

Друг интересен елемент в трактовката на „Рождество Христово“ на Ни-
кола Василев е фактът, че той предпочита да изобразява Младенеца седнал 
на коленете на св. Богородица, а не лежащ повит в яслите, независимо дали 
в сцената присъстват мъдреците от Изтока или не. Господ Иисус Христос е 
представен облечен в къса риза, седнал върху пелената, която св. Дева Ма-
рия придържа с дясната си ръка. Тази схема Василев използва не само когато 
„Рождество Христово“ съпътства друг основен сюжет, но и в самостоятел-
ните изображения на сцената. Наподобяването на най-ранната християнска 
иконография на „Поклонението на влъхвите“, когато то все още се е ползвало 
със статут на самостоятелен сюжет и лаконичното му представяне заедно с 
„Рождество“, е заемка от западноевропейското изкуство и доказва, че авторът 
е бил запознат с доминиращите художествени тенденции на своето време.

В самостоятелното изобразяване на „Рождество Христово“ Никола Ва-
силев отново се придържа към минималистичната композиция, както вижда-
ме в две негови икони от края на XIX в., запазени в колекцията на РИМ – Шу-
мен [18]. Изображението включва св. Семейство, яслата с повития Младенец, 
двете животни в пещерата, Витлеемската звезда и символично предадено в 
горния десен ъгъл – благовестието към овчарите. Ангелът, известяващ бла-
гата вест на овчарите, не е пропуснат и там, където сцената е комбинирана 
с поклонението на тримата мъдреци от Изтока (Фиг. 2). Този лаконизъм в 
изобразяването на Христовото Рождество не е нещо непознато в българската 
възрожденска иконопис. Запазените образци, съвременни на иконите на Ни-
кола Василев и Васил Хр. Беделев от Шумен, показват същата опростена схема 
и склонност към подражание на класическата ренесансова и постренесансова 
европейска живопис.

В контекста на настоящата тема е важно да се отбележи, че съществува 
разлика в маниера на изписване на „Рождество Христово“ при Никола Васи-
лев и при Васил Хр. Беделев. При по-задълбочено изследване на познатите 
образци, прави впечатление особеното отношение на Беделев към този сю-
жет (Фиг. 1 и 3). В това няма нищо странно, защото всеки иконописец разви-
ва афинитет към определени сюжети, които с лекота и желание рисува отново 
и отново. Подобен е случаят с Никола Василев, чиято най-предпочитана тема 
през целия му живот си остават изображенията на св. св. Кирил и Методий 
[19]. По същия начин и Васил Беделев видимо влага особено отношение и ста-
рание при изобразяването на Рождественския сюжет.Този иначе лаконичен в 
стила си автор, който не се отпуска лесно в разработката на фини детайли или 
пък в употребата на твърде ярки цветове, тук не си поставя никакви ограни-
чения. Пейзажът е пълнокръвен и детайлен, фигурите са изписани с особено 
внимание и с доста декоративни елементи, до степен такава, че се нарушава 
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дори наложената представа за простата ясла, в която е положен Младенецът 
след раждането си – Беделев я рисува украсена и покрита с богато надиплен 
червен (Фиг. 3) или златист, с флорални елементи, плат (Фиг. 1).

Фиг. 2. „Рождество Христово“, Никола Василев, кр. на XIX в., РИМ – Шумен
(по Евтимов, Д. (съст.) (2014): Двама шуменски иконописци: Никола Василев, 

Васил Беделев. Шумен: ХГ „Елена Карамихайлова“, с. 71, ил. 19)

Авторът сякаш е компенсирал характерния за времето си лаконизъм 
на сцената с неограничено добавяне на детайли. В иконата си от с. Кюлевча 
(Фиг. 3) Беделев е намалил размера на пещерата за сметка на околните пла-
нини, които са изобразени ярко зелени на по-преден план и постепенно из-
светляващи към линията на хоризонта, спазвайки правилата на въздушната 
перспектива, привнесена от европейското изкуство. Върху възвишенията 
майсторски са изобразени различни дървета и друга дребна растителност, 
разположена между ритмично поставени бели камъни. Небето е синьо, ук-
расено над хоризонта със съвсем реалистични бели облаци. Сцената с ангел-
ското благовестие към овчарите е представена традиционно в десния горен 
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ъгъл, но ангелът говори само на един овчар, изобразен много реалистично и 
в динамична позиция, без да е съпроводен от овце и кучета. Св. Богородица и 
св. Йосиф са представени коленичили около Младенеца, с млади лица и бла-
го изражение, а ореолите им са допълнително украсени с декоративен кант. 
Господ Иисус Христос е представен централно под декорираната Витлеемска 
звезда, повит и положен върху богата червена постелка, държана от св. Дева 
Мария, а яслите под Него са украсени. Цялата сцена излъчва особено спокой-
ствие и благост – настроение, характерно за творчеството на Васил Беделев.

Фиг. 3. „Рождество Христово“, Васил Беделев, ср. на XIX в., храм „Св. пр. Илия“, 
с. Кюлевча(по Евтимов, Д. (съст.) (2014): Двама шуменски иконописци: Никола 

Василев, Васил Беделев. Шумен: ХГ „Елена Карамихайлова“, с. 79, ил. 71)

Без съмнение, иконата „Рождество Христово“, която авторът рисува 
през 1871 г. като дар от Иван Петров и съпругата му Марина и от чадата им 
за храма „Св. Николай Летни“ в шуменското село Велино (Фиг. 1), може да 
бъде посочена като връх в неговата трактовка на сюжета. Планините са пред-
ставени по подобие на тези в иконата от с. Кюлевча, но липсват дърветата 
и дребната растителност, а разпръснатите камъни са заменени с реалистич-
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ни изображения на скали в далечния план. Небето е златисто, а облаците, 
изписани по-декоративно, се кълбят около фигурата на благовестяващия на 
овчаря ангел. Самият ангел е облечен в яркочервена роба, а овчарят отново е 
реалистично изобразен, със сандали, гега и овчарска торбичка през рамо. За 
разлика от другата икона, тук той е съпроводен от стадо овце, изобразени с 
изключително майсторство, в различни пози и до най-дребни детайли. 

Към основната група фигури, в горния ляв ъгъл са добавени и тримата 
мъдреци от Изтока, които идват на поклонение, водени от небесната звезда. 
Тази допълнителна сцена е изобразена много динамично  – конете са пред-
ставени в движение, наметалата на влъхвите са развети от вятъра, а първият 
от тях говори на другарите си, сочейки посоката пред тях.Св. Богородица и 
св. Йосиф са изобразени коленичили около Младенеца, скръстили ръце на 
гърдите си, ореолите им отново са обкантени, а одеждите на св. Дева Мария 
са украсени с допълнителен зелен цвят и декоративна лента с флорален мо-
тив.Витлеемската звезда в центъра на композицията е изписана със сложна 
форма и също богато декорирана. Господ Иисус Христос е изобразен повит в 
орнаментирана пелена и положен върху златиста постелка, украсена с геомет-
рични шарки и два вида цветя.Яслите отново са декорирани и са изрисувани 
пълни с мека и нежна зелена трева.Предният план е изпълнен с реалистично 
изображение на поляна със старателно изрисувани треви и камъни, а в сре-
дата му е поставен медальон с кръстообразна заоблена форма, в който е по-
местен дарителският надпис на иконата. Цялото изображение е затворено в 
златна рамка с барокови елементи по ъглите. Колоритът е ярък, настроението 
е радостно, лицата са с нежни черти, персонажите са изписани старателно, 
а пасторално звучащата композиция е толкова внимателно построена, чека-
чествата на тази икона на Васил Беделев не само видимо надвишават тези на 
иконите на неговия колега Никола Василев, ноя поставят и между най-добри-
те български образци на Рождественския сюжет от онова време.

За съжаление, в настоящото изследване, мястото на зографа Давид Ге-
оргиев от Мараш ще остане незаето, заради липсата на сигурно идентифи-
цирани към момента негови икони със сцената на Христовото Рождество. В 
малкото познати към момента подписани с името му образци се наблюда-
ва завидно рисуваческо майсторство, съчетано с характерен собствен стил. 
Трактовката на сюжетите и образите в тях, както и колористичните предпо-
читания, се родеят повече с тези на Васил Беделев, отколкото с почерка на 
Никола Василев. Давид Георгиев обаче използва изключително разнообразие 
от флорални мотиви, които не присъстват толкова забележимо в творчество-
то на останалите двама. Без съмнение, провежданото в момента изследване и 
документиране на намерените негови икони и бъдещото търсене на запазени 
данни за него, ще хвърлят нова светлина върху творчеството му и ще позво-
лят допълването на настоящия анализ.

„Рождество Христово“ в иконографската традиция на Шуменската иконописна школа
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III. Извод
Въпреки, че творчеството на шуменските зографи е било подценявано 

десетилетия наред и въпреки факта, че то никога досега не е ставало предмет 
на цялостнопроучване, а голяма част от него все още е незаснета, неописана 
и непубликувана, можем с увереност да оспорим битуващото мнение, че в 
Шумен не е съществувала иконописна школа в истинския смисъл на думата, а 
творбите на нейните автори не могат да претендират за принос в развитието 
на българската иконопис. Напротив, художественото наследство на вече три-
мата сигурниместни майстори и връзките помежду им доказват съществува-
нието на местно ателие, което има своето важно място в историята на бъл-
гарското възрожденско изкуство и в което на творчеството на Васил Христов 
Беделев трябва да се погледне с друго око.
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ДЕЙНОСТТА НА ЛИЧНОСТТА –  
СЪЩНОСТ И ПРОБЛЕМИ

Румяна Б. Милкова

PERSONALITY ACTIVITY – NATURE AND PROBLEMS
Rumiyana B. Milkova

ABSTRACT: The analysis of the main activities indicate the place and role of 
learning and teaching, training, education and upbringing for shaping the char-
acter of the citizen, a member of the new democratic civil society.
KEYWORDS: person, activity, problems, behavior, thinking

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г. „Социално-
педагогически практики с деца със специални образователни потребности“.

Въведение
Социалното поведение отразява моделите на взаимоотношенията на 

личността с другите хора. Мисленето и действията ѝ се насочват към усво-
яване на външни модели на поведение, приемани от близката среда като во-
дещи, значими и полезни. Регулиращият социален механизъм за овладяване 
елементите на социалното поведение е образователната дейност. Тя преслед-
ва неотменно реализацията на великата цел- пробуждане личността на обу-
чаемия и насочването му към разкриване тайните и силата на познанието. 
Чрез тази дейност се предава натрупаният от човечеството през хилядоле-
тията позитивен опит и младите поколения се подготвят за активно участие 
в живота на социума – съзидателна, креативна, творческа промяна, както на 
материалния и духовен свят, така и на самата личност. От двойната детерми-
нация на процеса на познание: отношение на субекта към предмета на позна-
ние и взаимоотношенията между субектите, се извежда социалният контекст 
на процесите на познание, имащ изключително силно проявление в образо-
вателната дейност, осъществявана на различни нива в учебните заведения.

В класическата Ренесансова наука образованието се разбира като про-
цес на личностно развитие, при което индивидът преодолява наложените от 
заобикалящия го свят ограничения, благодарение на неповторимите си ин-
дивидуални заложби. Образователната дейност е интердисциплинарен про-
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блем, засягащ социалното, биологичното и психично равновесие на индивида 
със заобикалящия го свят. Тя предоставя на младите поколения неповторими 
условия и изисква от тях изграждане на умения за креативно, независимо и 
обективно мислене, да разчитат на себе си, сблъсквайки се с динамично про-
менящите се потребности и особености на времето, като постепенно натруп-
ват мъдрост по пътя на непрекъснатото разширяване на своите образовател-
ни, духовно-интелектуални, нравствени, културни и социални перспективи.

Настоящата статия има подчертана насоченост към обучението и въз-
питанието, ученето и преподаването, към дейността и процесите, които се 
разгръщат в тях, към психичното и личностно формиране на обучаемите и 
тяхната подготовка за практическа реализация. Продуктивните взаимодейст-
вия между субектите на образователната дейност, които водят до позитивна 
промяна на всички участници в нея, не се осъществяват в социален вакуум. 
Напротив, обучаеми и обучавани изпълняват множество социални роли, чес-
то пъти вън и независимо от образователните, друг път–тясно свързани с тях. 
Върху образователната система влияят благотворно всички надстроечни яв-
ления, създадени през хилядолетията човешка цивилизация–наука, култура, 
изкуство, морал, религия, право, икономика, политика. Водеща, разбира се, 
е ролята на философията, която е методологическа основа на всички частни 
науки, подкрепяща ги в търсене на пътища за проправяне на разумния път на 
практиката и практическите човешки действия. 

Авторът прави опит за изследване, отговарящо на съвременните изи-
сквания към процеса на развитие на личността в образователната система. 
Налице са възможности за обстоен анализ на дейността на преподавателите, 
вникване в същността на педевтологията като неразделна част от образова-
телната дейност.

Противоестествено е да се иска послушание от науката и научните дей-
ци, работещи в определена област, пред т. н. монополисти, които от позици-
ите на силата и участието си във властта налагат структура, наименования и 
области на изследване в частните науки. За тях не съществува проблемът за 
съчетаване на старото с новото или да изоставят първото, преди да приемат 
второто. Те не знаят едното и не разбират, не вникват в същността на другото. 
Тяхната цел е да изплуват върху гребена на вълната от възторжено отношение 
към модерната наука (преди–съветска, сега–западна, преди всичко щатска) 
и да получат овациите на смирената и нищо неразбираща публика. Катего-
рично отхвърляме невярната представа за пътя на истината– от политиче-
ската към университетската катедра. Насадена през тоталитарния период на 
развитието ни, съхранена и обогатена в годините на прехода, тази представа 
формира стереотип на слугинско поведение у редица научни дейци спрямо 
клишетата на образователна политика у нас. Повече от две десетилетия тази 
политика е неадекватна към изискванията на времето, мултиплицира нерав-
нопоставеност в процеса на получаване на най-висшето обществено благо–
образованието.

Дейността на личността – същност и проблеми
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Образователната дейност е вън от полезрението на политическите субе-

кти, управлявали България в последните десетилетия. Иначе как ще обясним 
тоталното изоставане на българското училище в областта на информацион-
ните и комуникационни технологии, закриването на много детски градини и 
училища, големия брой деца, непосещаващи задължителните по Конститу-
ция училищни степени, закриването на утвърдени форми за извънкласна и 
извънучилищна дейност, доведения до санитарния минимум образователен 
бюджет, крещящата неграмотност на учениците, мизерното съществуване на 
просветните дейци, провала на шумно рекламираните реформи в средното и 
висше образование, закриването на редица научноизследователски институ-
ти, крайно потребни на образователната система.

Прието е, че ХХІ век ще бъде информационен век. Той вече е пренаси-
тен с информация и знания, а личността има свободен и практически неогра-
ничен достъп до тях. Векът е информационен, защото водещите държави в 
продължение на повече от четири десетилетия създават световна информа-
ционна мрежа, върху чиято основа е изградена нова свободна информацион-
на среда. От сега нататък няма и не може да има образователна институция 
или деец, които ще са монополисти в областта на знанията и научната инфор-
мация, т. е., образованието не може да бъде монопол на институциите.

Разбира се, не отхвърляме задължителното изискване всеки участник в 
образователната дейност да е запознат и да споделя институционалните цели, 
да оценява положително стремежите и отговорността на управляващите в 
образователната система, стига те да са насочени към реализация на общо-
човешките ценности и идеали, изграждани чрез облагородяващата роля на 
училището и университета.

Науката се занимава с безпристрастното изследване на процесите, явле-
нията и фактите, и то такива, каквито са. В това си качество, тя е най-сериоз-
ният опонент на властта. Именно затова, властта не може да определя отно-
шението си към науката и научните дейци въз основа на това дали научните 
изводи от изследване на обществените процеси съвпадат с констатациите на 
официалната власт. Бъдещето на всяка образователна система и съпътстваща 
я дейност зависи основно от успехите в областта на иновационния процес, от 
приложение на новите информационни и комуникационни технологии, от спе-
цифичното място на образованието в системата на общественото развитие.

Обстойният анализ на образователните успехи на всяка епоха показ-
ват, че конкурентните предимства и силните страни на дадена образовател-
на система не се получават в наследство, напротив – те се създават, творят, 
изграждат и прилагат в практиката на обществото като иновационни ново-
въведения чрез дейността на образователните дейци. Те формулират новата 
образователна парадигма, в чиято основа лежи схващането за образованието 
и обучението като творческо търсене: от откриване и формулиране на про-
блеми, към издигане на хипотези и тяхната проверка, съчетани с подкрепа на 
познавателната рефлексия, спрямо резултатите и процеса на познание. 

Румяна Б. Милкова
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Въздействието на иновациите и иновационната дейност върху общест-

вения живот като цяло и върху отделни негови сфери налага необходимостта 
от ново отношение към парадигмалните промени в редица теоретико-при-
ложни области, по-конкретно в образованието. Последователната смяна на 
парадигмите е същността, според нас, на всяка дълбока, революционна про-
мяна в научните теории в образованието, тласкаща напред тяхното развитие. 

Взаимовръзката между парадигмалните промени и иновациите и ино-
вационната дейност в образователната система може да бъде сведена до три 
основни вида:

– На първо място, в периода преди осъзнаването и преминаването на 
кризисната ситуация в теорията и образователната практика, иновациите са 
апробиращо-генеративни изменения. Извършваната проверка на ефектив-
ността на отклоняващите се от утвърдената традиционна парадигма вари-
анти, не само и толкова просто, води до усъвършенстване, интензификация 
или оптимизация на педагогическия процес, колкото изостря усещането за 
неудовлетвореност от базовата концепция. 

Много често, силните страни и конкурентните предимства се свързват 
с натрупания практически опит. В миналото, често пъти, за доста дълъг пери-
од от време, силните страни и конкурентни предимства на дадена образова-
телна система са били пряко следствие на акумулирания с течение на времето 
организационно-управленски опит. Неслучайно през Ренесанса се е родила т. 
н. идея за „кривата на опита“. Тази крива, колкото и дълго да е била адекватна 
по отношение на реалните процеси, протичащи в образователната система, 
от определен момент престава да бъде тяхна сянка. Растящата нестабилност, 
сеизмичност и турболентност на образователната среда, кардинално новите 
изисквания и потребности от кадри отхвърлят натрупания опит и той често 
пъти става спирачка на прогреса в образователното дело.

– На второ място, във времето на противоборството на отиващата си и 
идващата парадигма, иновациите изпълняват сравнително-диференциращи 
и изследователско-оценъчни функции. Те са като своеобразни изясняващи 
процедури, разкриващи, доказващи или отхвърлящи същностните моменти 
или второстепенните аспекти на двете конкуриращи се обяснителни схеми. 
Именно в този етап се появяват новите образователни модели – гимназион, 
университет, техникум, лицей, колеж, задължителна образователна степен, 
специално училище, които търсят своето място в новия модел образователна 
система.

– На трето място, след преобладаващото приемане на новата парадиг-
ма, иновациите придобиват смисъла на утвърждаващо-доказателствени де-
монстрации, въвличащи в сферата на промените (поне на информационно и 
технологично ниво) нейните, все още, не напълно разбиращи привърженици 
и консервативните ѝ опоненти.

В този последен етап от системата изчезват онези образователни моде-
ли и институции, които вече са анахронизъм и задържат развитието ѝ. И това 
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е така, защото, ако натрупаният опит към определен времеви отрязък, ако 
изградените силни страни на определена образователна система към този от-
рязък от време, биха били валидни за всички времена и епохи, то не би имало 
закриване и изчезване от образователната карта на толкова много модели на 
обучение през изминалите хилядолетия. Това отмиране е факт, защото сил-
ните страни и конкурентни предимства, с които един образователен модел 
се е оказал на върха за дадена епоха, са престанали да бъдат силни страни и 
конкурентни предимства в следващите периоди.

Все още, закономерностите на ученето и формирането на личността на 
обучаемия не са напълно разкрити и изчерпателно изследвани, а проблемите 
на обществената образователна и възпитателна дейност заемат водещо място 
в социалната практика на обществото.

I. Социално-психологически проблеми на дейността
В хода на развитието на човечеството и цивилизацията все по-значима е 

тенденцията за освобождаване на човека от безличността на масовите действия 
и открояване на индивидуалността и неповторимостта му. Самосъзнаването и 
индивидуалното самоутвърждаване на личността в дейностите ѝ се проявяват 
и развиват чрез преодоляване и промяна на масовизираните и унифицирани 
форми на обществен живот, наложили се през последните столетия. 

Същността и спецификата на личностното развитие е в издигането на 
индивида до равнището на самостоятелно участие в обществените процеси. 
Формирането на цялостна личност, което е стратегическа цел на образовател-
ната дейност, винаги поставя изисквания и към професионалната квалифи-
кация на педагозите, а от тук и към работата на съответното учебно-възпи-
тателно заведение. Налага се определен тип условия, методи, организация на 
възпитателно-образователния процес, за да се постигне необходимото един-
ство между личност и дейност в определена насока, свързана със специфич-
ната и неповторима професионална позиция на педагога.

Творческата педагогическа дейност изисква от професионалистите да 
разбират общественото движение и развитие; да създават чрез труда си един-
ство между теорията и практиката; в хода на дейността си да не чакат подтик 
отвън, а да изхождат от вътрешните си потребности и убеждения, че трябва 
да проявяват инициативност и самостоятелност.

Педагогическата професия е с обществена позиция. Тя се определя от 
нивото на културно-историческото развитие на обществото, от потребности-
те и изискванията, от оформената съвременна представа за тази професия.

1. Дейността като научен проблем 
Проблемът за дейността е един от фундаменталните в съвременната 

психологическа наука. Като специфичен научен феномен той е обект на из-
следване, както от психологията, така и от множество социални науки – фи-
лософия, социология, икономика, етика, педагогика и др.
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Всички свойства на личността, нейните интереси и способности, цели 

и желания се проявяват чрез различните видове дейност.
В дейността на личността се разкриват нейните неповторими инди-

видуални особености, психо-мотивационната сфера, стремежите. Всички 
качества на личността не само се проявяват, но и се формират в активната 
съзидателна дейност. „Човешката дейност, или, както е прието, съзнателната 
дейност, е такава форма на взаимовръзка на човека със средата, в която той 
осъществява съзнателно поставените си цели. В зависимост от това какви по-
требности в дадения момент се реализират, дейността придобива една или 
друга специфика“, пише Л. Гримак [3: 202].

В психологическата наука, за пръв път през първата четвърт на ХХ век, 
С. Рубинщейн разработва въпроса за връзката между дейност и психика, като 
основополагащ методологически принцип на психологията. Той го нарича 
„принцип на дейностния подход“. Руският учен пише: „Всяко психическо яв-
ление е отражение на действителността и звено в регулацията на дейността. 
Затова в сферата на психологичното изследване влизат и движенията, дейст-
вията, постъпките на хората“ [13: 264].

През 30-те години на ХХ век сериозен принос в тази област има А. Леон-
тиев. Той разглежда връзката между психика и дейност в генетичен аспект – 
за психичното във филогенеза, за съзнанието в обществено-историческия 
процес. Авторът доказва, че психичното възниква в дейността и се развива 
с нейното усложняване, като резултат от усложняването на външната среда. 
Авторът разработва и въпроса за водещата дейност в живота на личността. 
„Какво представлява, сама по себе си всъщност водещата дейност? Водеща 
дейност ние наричаме не просто дейността, най-често срещана в даден етап 
от развитието на детето. Водеща ние наричаме онази дейност, във връзка с 
развитието на която произтичат главните изменения в психиката на детето и 
вътре в която се развиват психичните процеси, подготвящи прехода на дете-
то към нова, висша степен на неговото развитие“ [6: 485].

Според Ас. Петков, „главният фактор за развитието на психиката са 
измененията в структурата на дейността“ [12: 17], както на отделния инди-
вид, така и на човечеството като цяло.Дейността на човека отразява неговия 
начин на живот, общуването с другите хора, професионалната му реализа-
ция. „Въвеждането на категорията „дейност“ в психологията променя целия 
понятиен строй на психологическото знание, отбелязва А. Леонтиев. Поради 
това е потребно тя да се разглежда в цялата ѝ пълнота, чрез нейните важни 
зависимости и детерминации“ [6: 141].

Психиката на личността е в тясна връзка с нейната дейност, която про-
тича в условията на открита взаимност, сред другите хора, съвместно или при 
взаимодействие с тях, или очи в очи с обкръжаващия свят. Л. Анициферова 
пише: „Дейността е тази система, вътре в която получава своето значение и 
функционира психиката, че психика и съзнание представляват подбудител-
ната, регулиращата и контролираща част на дейността, че самата съзидателна 
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дейност е единство на психичното, отразително-подбудителното (вътрешно) 
и на изпълнителското (външно)“ [1: 64].

Многостранният анализ и изследвания в тази посока са основа за ре-
зултатно разглеждане на въпроса, свързан с особеностите и същността на 
дейността. Психологическите ѝ функции, същност, закономерности не могат 
да се изяснят без познаването на съвременната научна теория за дейността на 
човека и мястото ѝ в развитието на личността и обществото като цяло.

2. Дейността като социален феномен 
За психологическата наука, категорията „дейност“ е фундаментална. 

Според С. Рубинщейн [13: 65], тя е винаги субективна, т. е., човекът като су-
бект осъществява съвместна дейност; взаимодействие е на субекта с обекта, 
задължително е предметна, съдържателна; винаги творческа и самостоятел-
на. Поради тези свойства, дейността играе формираща, съзидателна роля в 
развитието на личността.За него [13: 65-66], дейността е единство на сензор-
ни и моторни, рецептивни и двигателни, познавателни и приспособителни 
моменти.

В дейността се проявява психиката и чрез нея тя може да бъде обектив-
но опозната. Чрез дейността психиката на личността се формира и развива. 
А. Леонтиев пише: „Дейността на субекта – външна и вътрешна – се опосред-
ства и регулира от психическото отражение на реалността. Това че в предмет-
ния свят тя се проявява пред субекта като мотив, цел и условия за неговата 
дейност, трябва така или иначе да бъде възприето, представено, разбрано, 
задържано и възпроизведено в неговата памет; това се отнася към процесите 
на неговата дейност и към самия себе си – към неговите състояния, свойства, 
особености“ [5: 166].

Л. Десев отбелязва, че дейността е „съвкупност от действия на конкрет-
но живо същество, основна форма на активност; система от процеси, които 
съответстват на особена потребност и служат за реализиране на жизнено не-
обходимо отношение на човека към света“ [2: 119].

Според Ат. Ников, „дейността е специфична човешка форма на активно 
отношение към обкръжаващия свят, тя е процес на осъществяване на опреде-
лено отношение на човека към него“ [10: 122].

П. Николов и др. [9: 54] разглеждат дейността като философска катего-
рия, която отразява взаимодействието на субекта със света.

Дейността е сложно социално явление, поради което трудно може да се 
изгради единна психологическа теория и да се разработи еднозначен поняти-
ен апарат за нея.

Дейността, според А. Люблинска [7: 105], е изразена в действията на 
човека. Именно действията с предмети, с разнообразни оръдия на труда и 
материали, действията, включващи различни по сложност и структура мо-
торни актове (движения), съставляват външния израз или външната (види-
мата) страна на дейността на човека. За да можем да съдим за вътрешната 
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страна на дейността на индивида, е необходимо да умеем „да четем книгата“ 
на неговото поведение.

II. Особености на дейността 
В дейността се проявява цялостната личност, нейната специфична ин-

дивидуална структура, психически облик. „Индивидуална, подчертава Ас. 
Петков, защото е отражение на обективното място, което заема личността в 
достъпните за нея социални отношения, на социалните роли, които изпълня-
ва, на специфичното нейно битие, природни предразположения, минал опит, 
идеалите, които си поставя, стремежи, мироглед и т. н.“ [12: 9].В хода на ево-
люционното развитие на вида Homo Sapiens Sapiens, дейността непрекъснато 
се обогатяваи придобива следните особености:

1. Тя е специфично човешка активност, т. е., присъща е само и един-
ствено на човека. „Дейността характеризира социалната форма на движение 
на материята. В този смисъл е присъща единствено на човека. Тя е социална 
активност, чисто човешка активност“, пише Ат. Ников [11: 120].

2. Дейността е съзнателна форма на активно отношение към дейст-
вителността, „определено от основната цел и свързано с преобразуване на 
действителността“ [4: 119]. 

3. Тя е обществено обусловена. Цялото ѝ многообразие се включва в 
сложната система от обществени отношения. „Дейността на човека и самият 
човек, отбелязва П. Шарден, не са се променили за всеки отделен индивид, но 
дейността на човешката природа (на човечеството) е получила у всеки съзна-
телен човек съвсем нов обем“ [14: 23].

4. Дейността е целенасочен процес, т. е., тя е подчинена на определена 
цел, преследваща постигане на конкретни духовни или материални резулта-
ти. Именно поради това, дейността на човека е разумна. Личността действа 
съзнателно и поставената цел задължително я фиксира в речта: „Ще овладея 
тези знания“, „Ще постигна това“, „Ще реша тези проблеми“ и т. н. Целта може 
да бъде поставена от самия индивид или да му бъде подсказана от другите 
хора. Във всички случаи обаче нейното постигане може да се реализира само 
ако личността желае това. 

5. От тук следва и нейната продуктивност, дейността винаги води до 
даден резултат. „Веднъж той се свързва с обекта и втори път – със субекта. 
Резултатът, свързан с обекта, е външен, материален… Резултатът по посока 
на субекта е вътрешен, нематериален, идеален по форма. Това са знанията, 
уменията, навиците, които се формират чрез дейността, това са качествата, 
способностите, висшите психични функции като структурни компоненти на 
психиката“ [10: 123–124].

6. Дейността се характеризира с гностичност (познавателност). В нея 
и чрез нея се открива, формира, натрупва и изследва познанието. Натрупани-
ят през вековете човешки опит е резултат на целенасочената и упорита поз-
навателна дейност на откриватели, новатори, творци.
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7. Тя е потребностно-обусловена, според П. Николов и др. [9]. Зад 

всяка форма на човешка дейност стоят определени човешки потребности. 
Потребностите са важен фактор за стимулиране на съзидателната човешка 
дейност. За Ас. Петков, „най-дълбоката и най-общата основа на човешката 
активност са потребностите. Те са най-дълбоката характеристика на жизне-
ната дейност на човека. Потребностите дават вътрешен енергиен импулс и 
най-общата насоченост на човешката дейност“ [12: 66].

8. Вътрешно мотивирана е и се реализира съобразно индивидуалните 
или обществени потребности. А. Леонтиев пише, че „дейност без мотив няма; 
„немотивирана“ дейност- това е дейност, не лишена от мотив, а дейност със 
субективно и обективно скрит мотив“ [5: 92]. Мотивите обясняват същността 
на човешката дейност, те обуславят целесъобразността на поведението, опре-
делят структурата му, дават причинно обяснение на дейността на личността. 

9. М. Василева [15] разглежда нейния двойствен характер. Дейност-
та, от една страна, създава външен продукт, а от друга – формира вътрешни 
качества у действащия субект. За Ас. Петков, „основният проблем тук е, как 
външното преминава във вътрешно и става подбудител към действие, как 
потребностите, обективни по своята основа, пораждат психическите компо-
ненти на човешката дейност като влечения, желания, стремежи, афективни 
подбуди, познавателни сфери, ценностни отношения, ефективни процеси и 
как всичко това се структурира по посока на основната задача на човешката 
дейност – самосъхранение и развитие на личността“ [12: 53].

10. Дейността е опосредствана форма на активно отношение. „Тя е 
опосредствана двойно – веднъж от биологичната и социална природа на чо-
века и от психичното отражение, което е откъм страната на субекта…, и вто-
ри път откъм страната на обекта, външното обкръжение (социално-матери-
ална)“ [10: 123].В крайна сметка, дейността винаги е единно цяло, „в което се 
включват и взаимно обуславят вътрешни (идеални) и външни (материални) 
действия и операции“ [10: 123].

11. Има предметен характер. Според А. Леонтиев няма безпредметна 
дейност. „Предмет на дейността е онова, върху което действа човек, което 
усвоява, изменя, към което проявява някакво отношение в идеален, психичен 
или материален външно практически план“ [5: 122].

Предметността, прави възможно взаимодействието между обекта и су-
бекта. Това е най-важната ѝ конструираща характеристика.

12. Дейността има формиращ характер. В нея се проявяват и форми-
рат структурните компоненти на съзнанието на личността. Човекът е съзна-
телно същество, поставя си съзнателни цели и задачи и преследва тяхната 
реализация. 

Румяна Б. Милкова
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Заключение
Личността на обучаемия, с помощта и съдействието на педагога хума-

нист, трябва да усвоява нови модели на поведение. Тези модели зависят, както 
пише Ал. Фол в книгата „Човекът във видовете време“, от „начина на мислене 
на човека, определящ видовете Време, в което всеки от нас е в състояние да 
живее и действа, стига да бъде верен на възприетите от самия него ценности“. 

Необходимо е родителите да станат съпричастни на училището и уни-
верситета, защото там са техните деца, бъдещи родители и създатели на ма-
териални и духовни блага. Всеки родител трябва да е помощник на учебното 
заведение и педагозите, да защитава и укрепва техния авторитет, да възпита-
ва у децата си пиетет пред науката и образованието, като най-висше благо и 
носител на вечни ценности, които облагородяват човешкия дух.Родителите 
могат да бъдат незаменими помощници на училището в областта на профе-
сионалното ориентиране и професионалния подбор на личността на обуча-
емия, защото избраната и овладяна с любов професия гарантира достойно 
съществуване и високо гражданско поведение.
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СПЕЦИФИКА НА КОНФЛИКТОЛОГИЧНАТА 
КОМПЕТЕНТНОСТ И КУЛТУРА НА ЛИЧНОСТТА

Румяна Б. Милкова

SPECIFICS OF CONFLICTOLOGICAL  
COMPETENCE AND CULTURE OF PERSONALITY

Rumiyana B. Milkova

ABSTRACT: The richness and diversity of the term „culture“ is sown by social 
practice and the manner of its use in the life of the society. In everyday use, in 
the broadest sense: the culture of life, the environment, workplace, sports, i.e., the 
term „culture“ has gained great popularity and popularity, because it is used in 
all areas where there is human expression or activity.
The terms „conflictological competence“ and „conflictological culture“ are ana-
lyzed in detail in the contemporary psychology.
KEYWORDS: culture, personality conflict, competence, education.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г. „Социално-
педагогически практики с деца със специални образователни потребности“.

Въведение
Феноменът „култура“ е едно от най-сложните социални явления, труден 

за дефиниране, въпреки че всеки ден личността го използва или се среща с него. 
Причината се крие в това, че културата е толкова богата и разнообразна, кол-
кото е богата човешката същност, необхватна, както е необхватна личността, 
толкова противоречива, колкото е противоречиво човешкото съществуване. „И 
тъй, става дума за един неизбежен процес, пише Х. Ортега-И-Гасет. Културата, 
най-чистият продукт на жизнената истинност, доколкото произтича от това, 
че човекът чувства с ужасна тревога и пламенно вдъхновение неумолимите 
потребности, от които е изтъкан животът му – същата тази култура, в края на 
краищата, се оказва фалшификация на живота. Неговият истински „Аз“ бива 
задушен от „културния“ му, условен, „социален Аз“. Всяка култура или значите-
лен етап от нея завършва със „социализацията“ на човека, и обратно, социали-
зацията изтръгва човека от неговия живот в самота, сиреч, истинския“ [8: 118]. 
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І. Конфликтологична компетентност на личността
Процесът на вникване в същността на конфликтите и тяхното пози-

тивно разрешаване е пряко свързан с т. н. конфликтологична компетентност 
на личността, т. е. доколко тя притежава знания, способи, умения, похвати за 
работа в конфликтогенна ситуация. Тази компетентност, според Й. Галтунг, е 
пряко свързана с културата на личността. Той отбелязва, че „дълбоката кул-
тура играе роля, и то важна, за формиране на нагласите и поведението в кон-
фликта. С други думи, културата на конфликта трябва да бъде включена в 
работата по конфликта“ [6: 205].

Съвременните концепции за модернизация на образованието изис-
кват подготовката на бъдещите специалисти да е обвързана с изграждането 
на определени компетентности. Под компетентност се разбира интегративна 
характеристика на личността, съвкупност от взаимно свързани личностни 
качества, знания, умения, навици, дейностен опит, разбиране и воля. Изведе-
ни са специфичните особености на няколко вида ключови компетентности, 
сред които е и конфликтологичната. „Конфликтологичната компетентност 
се разглежда като вид социално-психологическа компетентност и включва 
в себе си следните съставки: разбиране на противоречията и конфликтите 
между хората; формиране на конструктивно отношение към конфликтите в 
организациите; навици за неконфликтно общуване в трудни ситуации; уме-
ние да се оценяват и обясняват възникващите проблемни ситуации; наличие 
на навици за управление на конфликтните процеси; умение да се развиват 
конструктивните начала във възникващите конфликти; умение да се пред-
видят възможните последствия от конфликтите; умение за конфликтно регу-
лиране на противоречията и конфликтите; наличие на навици за отстраня-
ване на негативните последствия от конфликтите“ [4: 41]. Компетентността 
на личността в областта на конфликтологията, според нас, е способност на 
индивида да решава по разумен, ненасилствен път възпитателни, социални, 
комуникационни и професионални задачи, чрез използване на огромните 
възможности на съвременната конфликтология.

Според П. Беспалков [1], конфликтологичната компетентност се реа-
лизира в три етапа: базов, общ и професионален. Тя е солидна качествена ос-
нова на конфликтологичната култура на личността, която пък, от своя стра-
на, е качествена характеристика на личността и висока степен на владеене 
на знания, позволяващи на личността свободно да се ориентира в сложните 
вътрешноличностни, междуличностни и междугрупови взаимоотношения, 
да взема дейно участие в тяхното позитивно развитие и съдейства за реализа-
ция на свободно информационно взаимодействие между хората, без насилие, 
предразсъдъци и омраза.

Високата конфликтологична култура изисква реализация на три важни 
направления в процеса на модернизация на съвременното образование:

– Усвояване от преподавателите в средните и висшите училища на съ-
временни знания в областта на конфликтологията.

Специфика на конфликтологичната компетентност и култура на личността
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– Създаване на опит за проектиране и приложение на собствена ця-

лостна конфликтологична технология, с ориентация към конкретна предмет-
на област, в процеса на взаимодействие на личността с групата, обществото 
и самата себе си.

– Формиране на светогледни представи у личността за глобалното кон-
фликтологично пространство и спецификата на конфликтологичните взаи-
модействия между нея и другите хора.

Д. Димитров извежда като нетърпяща възражения необходимостта от 
създаване у нас на условия за конфликтологично образование. То е свързано 
с „усвояването на съвкупност от теоретични знания, технологични умения 
и навици, позволяващи на хората цивилизовано да организират своето об-
щуване във всякаква среда на социума. И заедно с това, да намират достойни 
варианти за преодоляване на възникващите между тях противоречия, несъг-
ласуваност и напрежения“ [4: 46].

Изключително важно е личността да осъзнае необходимостта от включ-
ване в дейността си на информираност в областта на конфликтите, прегово-
рите, посредническата дейност, а не сляпо да копира установените правила и 
функции на този процес. 

За Б. Хасан и П. Сергоманов [7: 9], съществуват две нива на професио-
налната конфликтологична компетентност: 

– Първото е свързано със способността за разпознаване на признаците 
на конфликта, с владеене на способи за неговото разрешаване. За това е не-
обходима специална теоретическа и практическа подготовка на личността, 
която ще може да анализира и предлага приемливи варианти за разрешава-
нето на възникналите конфликти. Според нас, дошло е времето за действие 
на професионалистите в областта на конфликтологията. Р. Вълчев пише: „Все 
по-убедителна е идеята, че за да е ефективно решаването на конфликтите, 
всички трябва да преминат през определено обучение. Не е рядко явление 
на Запад, когато преди решаването на трудови спорове и мениджъри, и ра-
ботници преминават през обучение. Както се вижда, дори и този елемент е 
основан на една от основните идеи за решаването на конфликти – страните не 
следва да имат едностранно предимство“ [10: 7]. В ситуации, в които личност-
та е обвързана, едностранното предимство може да донесе печалби днес, но 
и да доведе до несигурност утре. Затова и сътрудничеството при решаване на 
конфликти е алтернатива на похабената енергия, на влошените взаимоотно-
шения между страните, които са работили съвместно, и то твърде успешно, 
но поради появата на определени проблеми, са се конфронтирали.

– Второто ниво предполага умения за проектиране на резултатите, по-
лучавани при развитието и разрешаването на конфликта, владеене на спосо-
би за организация на продуктивно ориентирано конфликтно поведение на 
участниците в ситуацията.

Конфликтологичната компетентност на личносттае съставна част на 
комуникативната ѝ компетентност. Тя включва в себе си информираност за 

Румяна Б. Милкова



823
широтата и дълбочината на диапазона на възможните стратегии на поведе-
ние при конфликти и необходимите умения за адекватно реализиране на тези 
стратегии във всяка конкретна житейска ситуация, в която попада съвре-
менният човек. „Конфликтологичната компетентност е умение да се задържа 
противоречието в рамките на продуктивна конфликтна форма, способства-
ща за неговото разрешаване“ [7: 9].

Като специфична форма на конфликтологичната компетентност на ли-
чността е социокултурната ѝ компетентност. Тя се проявява на три нива: поз-
навателно, поведенческо и ценностно. Изисква усвояване на знания и уме-
ния за ориентиране в социокултурния контекст на изучаваните конфликти. В 
процеса на нейното изграждане е необходимо да се преодоляват културните 
клишета и стереотипи за същността, значението и мястото на конфликта в 
живота на определен регион, държава, етнос, нация, континент, вероизпове-
дание, раса, цивилизация.

Конфликтологичната компетентност на личността може да се разглеж-
да в контекста на пет отделни компонента, които се намират във взаимовръз-
ка и взаимозависимост:

– умения за разпознаване на конфликтите – нагласи за тяхното разре-
шаване;

– знания за същността на конфликта – умения за прилагане на знания-
та в конфликтологичната практика;

– умения за откриване причините за възникване на конфликтите- инте-
ракция;

– умения за интерпретиране на регистрираните конфликти- съотнася-
нето им към определен вид и група;

– умения за критично културно възприемане на конфликтите, т. е., про-
ява на истинска конфликтологична култура на личността в процеса 
на преодоляване на напрежението и конфронтацията.

Придобиването на посочените пет елемента на конфликтологичната 
компетентност води до политическо и гражданско изграждане на личността, 
до готовност за активна жизнена позиция и позитивно преодоляване на съ-
ществуващите конфликти. 

Друг елемент на конфликтологичната компетентност на личността е 
конфликтологичната готовност. Тя включва в себе си „конструктивната кон-
фликтна позиция на специалиста. Възлово значение за конструктивната кон-
фликтна позиция имат ценностните ориентации и професионалните цели в 
професионалния конфликт, които оказват влияние и на динамичните, и на 
структурните характеристики на конфликта“ [4: 42]. Сред водещите показа-
тели за наличието на конфликтологична готовност у личността се открояват: 
способностите за управление на конфликта и предвиждане на евентуалните 
резултати; уменията за самоуправление на психичните процеси, свойства и 
състояния на личността по време на конфликт, и, по-специално, на възниква-
щите негативни чувства; правилният и добре обмислен избор на печеливша 
стратегия на поведение по време на конфликта.

Специфика на конфликтологичната компетентност и култура на личността
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Специфичните интегративни характеристики на конфликтологичната 

култура на личността (конфликологична компетентност и готовност) имат 
водеща роля в процесите на обучение и подготовка на бъдещите специалисти 
конфликтолози. Конфликтологичната култура на личността изпълнява след-
ните функции в процеса на професионална подготовка:

– Описателна. Изграждат се определени умения за вникване в същ-
ността на конфликта, за описване на неговите външни и вътрешни страни, 
участници, сила и динамика, продължителност. Чрез тази функция се подпо-
мага процесът на обучение на специалиста конфликтолог.

– Обяснителна. Извежда на преден план генезиса на конфликтологич-
ната култура, показва етапите на създаването ѝ, посочва приемствеността 
между отделните съставни елементи на културата на личността.

– Прогностична. Извеждат се онези личностни свойства и качества, 
които са необходими за формиране на сериозна конфликтологична култура, 
следи се за реализирането на нормативните указания за протичане на проце-
сите на изграждането ѝ.

– Методологична. Чрез осъществяване на системно-структурния под-
ход при изследване на явленията „конфликт“ и „конфликтна ситуация“ се 
маркира цялостното виждане за формирането на конфликтологичната кул-
тура на специалиста.

– Преобразуваща. При определени проблеми, свързани с разрешаване-
то на конфликтите, се пристъпва към изграждане на нови стратегии за фор-
миране на конфликтологичната култура, съобразно степента на развитие на 
психичните процеси, свойства и състояния на личността, нивото на общата и 
професионална култура, овладени компетентности, уменията за ползотворно 
общуване в кризисни ситуации.

II. Конфликтологична култура на личността 
Като неотменима част от общата култура е и конфликтологичната кул-

тура на специалиста. „Тя е качествена характеристика на професионалната му 
жизнена дейност в конфликтогенна професионална среда“ [4: 40]. Конфлик-
тологичната култура на личността е пронизана от конфликтогенната дейност, 
т. е. тя е процес, в хода на който личността преобразува и опознава социална-
та среда, в която се зараждат, развиват и разрешават конфликтите.

Световното съобщество, все още, не е овладяло в пълна степен нови-
те инструменти за социално управление, не е усвоило глобалните инфор-
мационни системи, не се е научило да обуздава своеволието на играчите на 
световното информационно поле. Трябва да се изграждат нова конфликтоло-
гична култура и етика- на плурализъм, етническа, расова, цивилизационна и 
религиозна толерантност, на милосърдие, състрадание и хуманизъм. Именно 
в този вектор на развитие на обществото и личността могат да се изведат и 
обособят източниците на социалния оптимизъм.

Румяна Б. Милкова
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От последните десетилетия на ХХ век човечеството навлиза в нова за 

него информационна епоха, при която глобализацията във всички области 
променя условията за съществуване на елементите на социалната система- 
политика, наука, образование, икономика и, по-специално, култура. За Е. Да-
нилчук, „разширяване полето на понятието „култура“ се обуславя от навлиза-
нето на информационни черти в традиционната култура (нова комуникация, 
поликултурност, замяна на монолога с диалог и полилог и т. н.) и възниква-
нето на нови култури (култура на електронните средства за масова информа-
ция, екранна, мрежова и др.)“ [2: 65]. За владеещия солидна конфликтологич-
на култура е характерно усвояването и използването на специфични знания, 
потребни за вникване в същността на конфликтите и последваща реализация 
на професионалните функции.

Налице са промени в ролята и мястото на личността в обществото. 
Създават се условия за изграждане на човека като цялостна личност, която 
ще реализира интелектуалния и творческия си потенциал във взаимодейст-
вие с природата, обществото и другите хора, която избягва противопоставя-
нето, конфронтацията и конфликтите в собственото си поведение. „Личност-
та, пише И. Мазур, ще използва системно-информационния и еволюционно-
синергетичен подход във всички области на човешката дейност“ [9: 26]. На-
стъпват изменения в статуса на науката, пътищата и средствата за откриване 
и създаване на ново знание, сред които е и конфликтологичното.

Промените в материалната култура водят и до трансформации в со-
циалната структура на обществото, с многократно нарастване на работещи-
те в областта на услугите и информационната дейност. Измененията засягат 
културата, особено в областта на фундаменталните ценности и светоглед-
ните ориентации, регулиращи човешката дейност в рамките на даден вид 
общество. Интензивните промени в обществото са свързани със сериозни 
промени в областта на културата. Нейните специфични надстроечни осо-
бености се определят от система основополагащи ценности и светогледни 
ориентири, които регулират човешката дейност в рамките на определен тип 
общество. 

Според А. Фридланд, преподавателите трябва да спазват следните пра-
вила на научно поведение, които осигуряват висока степен на конфликтоло-
гична култура у тях:

„–Подлагай всичко на съмнение; не приемай на вяра положенията, само 
затова че те са публикувани в печата, в електронните издания или са изказани 
от авторитетни автори.

– Помни, че събитията, случили се след други събития, невинаги са тя-
хно следствие.

– Когато грешиш, греши логично; необходимо е да проверяваш дейст-
вията си с помощта на логиката.

– При обсъждане на нещо ново, дай определение на основните понятия.
– Не въвеждай нови термини без необходимо основание“ [5: 123]. 
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Конфликтологичната култура съдържа следните структурообразуващи 

компоненти:
– знания за целите, средствата, обекта, резултатите при конфликтоло-

гично противопоставяне в съвременното общество;
– прилагане на конфликтологичната култура в практическата дейност, 

основана на навици, опит, компетентност;
– творческа дейност, т. е., създаване на нова информация с помощта за 

същността на конфликта, конфликтната ситуация, конфликтогените;
– опит за позитивно емоционално отношение към конфликтологична-

та дейност. 
Функционалното описание на конфликтологичната култура[4: 41], 

проведено в логиката на конструктивните функции на конфликта, позволя-
ва да се определят като водещи регулативната и преобразуващата функция, 
заключаващи се в: хармонизиране на взаимоотношенията на субектите на 
професионалната дейност; съгласуване на техните взаимни действия; осигу-
ряване на ефективна професионална дейност и професионално формиране 
в условията на професионална конфликтна ситуация; преобразуване на кон-
фликтогенната професионална среда, с цел предотвратяване на последващи 
конфликти.

Високата конфликтологична култура намира реализация при избора на 
съответстващи стратегии на дейност при конфликтни ситуации, при възник-
нали противоречия, сблъсък на интереси, т. е., онзи синтез от професионал-
ни знания, умения, нагласи, очаквания, свързани с планиране, реализиране, 
оценяване и контролиране на процеса на протичане на конфликта и неговите 
крайни резултати.

Сред актуалните въпроси за развитието на информационната култура 
е този за отношението ѝ с конфликтологичната субкултура. 

Терминът „субкултура“ намира приложение, на първо място, в съвре-
менната културология и се разглежда в рамките на концепциите за социа-
лизацията на индивида и превръщането му в самостойна личност. Като от-
читаме сложността и противоречивостта на процеса на приобщаване към 
културните стандарти на обществото от отделния индивид и възприемането 
от негова страна на господстващата култура (в това число и конфликтологич-
ната), считаме, че субкултурата играе определяща роля в тези процеси.

Конфликтологичната субкултура е базов елемент на цялостната сис-
тема на конфликтологична култура на обществото като цяло и на отделния 
индивид. Тя е свързана със социалната природа на личността, продукт е на 
различни творчески способности, проявява се в конкретни навици за използ-
ване на съвременни средства за туширане на напрежението в отношенията 
между индивида и другите хора. 

Д. Димитров [4: 43–45] предлага модел на конфликтологичната култу-
ра на специалиста. Той съдържа три блока: информационен, аксеологичен и 
операционен. 
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Информационният включва в себе си знания по теория и практика на 

конфликта: структура и динамика на конфликтната ситуация и конфликта; 
типология и видове производствени конфликтни ситуации и конфликти; ти-
пология на опонентите и „трудните хора“; мотивацияна личността в конфли-
кта; обективни и субективни конфликтогени; конфлитогенност и саногенно 
(оздравяващо) мислене, което снижава напрежението и стреса, способства за 
разрешаване на конфликта и постигане на съгласие с околните и със самия 
себе си; знание за природата на конфликтните чувства и ценностните ори-
ентации на личността; активни и пасивни конфликтни стратегии; стилове на 
конфликтно поведение и приложението им в различни житейски ситуации; 
способи за разрешаване на различни конфликтни ситуации и конфликти; 
вникване в същността на страха и видовете механизми и методи на психична 
защита; психотехнически прийоми за регулация на психичните състояния на 
личността; знания за бариерите при общуването.

Аксеологичният блок включва в себе си съвкупността от конфликто-
генни професионално важни свойства и качества на основните сфери на ин-
дивидуалността на специалиста:

– в интелектуалната сфера- гъвкавост на ума; саногенно и вероятност-
но-статистическо мислене;

– в емоционалната сфера- ситуативна тревожност; адекватна самооцен-
ка; увереност; умения за управление на конфликтните емоционални 
състояния; емпатия; съчувствие; откровеност; толерантност; умения 
за управление на чувствата;

– в мотивационната сфера- изградено обективно отношение към наси-
лието и ненасилието при отстояване на собствените позиции и ин-
тереси; отношение към конфликта като средство за разрешаване на 
обективно съществуващи противоречия;

– във волевата сфера- търпение и овладяване на чувствата в процеса на 
професионалното общуване; настойчивост при осъществяването на 
професионалната преобразуваща конфликтологична дейност; волеви 
стремежи при разрешаване на конфликтологичните проблеми – иници-
ативност, смелост, принципност в отстояване на собственото мнение;

– в сферата на саморегулацията  – свободен избор на целите на кон-
фликтологичната дейност и съответстващите им средства за тяхното 
постигане; осъзнатост на техния избор; самокритичност; разностран-
ност и осмисленост на действията в конфликта; 

– в екзистенциалната сфера – свобода на себеизявата като индивидуал-
но-личностна характеристика в професионалната дейност; стремеж 
към самоактуализация; саморазвитие; постоянно самоусъвършенст-
ване; способност за адекватна ориентация във всички сфери на соци-
алния живот.

Операционният блок обобщава най-важните професионални качества 
на личността, които се реализират в предметно-практическата сфера, а имен-
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но: етично поведение; конфликтологични умения; способност за адекватна 
оценка на собствените действия, поведение и постъпки; система от умения и 
навици за разрешаване на вероятностните конфликтологични задачи по уп-
равление на конфликта.

Заключение
Динамичните промени в глобализиращото се общество са свързани с 

измененията в културата, чиито особености се определят от системата фун-
даментални ценности и светогледни ориентири, регулиращи човешката дей-
ност в рамките на определен тип общество. С промените през последните де-
сетилетия на ХХ век, светът все по-очевидно навлиза в етап на глобализация 
във всички области на човешката дейност. Според множество изследователи 
(Фр. Фукуяма, А. Тофлър, Н. Чомски, П. Дракър, Зб. Бжежински, Х. Кисин-
джър, Л. Браун, М. Стронг, Й. Галтунг), глобализацията, информатизацията 
и конфликтите са сред най-значимите цивилизационни тенденции на съвре-
менността. Те се намират в диалектическо единство и взаимна обусловеност. 
Именно техният синтез в голяма степен определя генералната насоченост на 
социалното развитие на човечеството в близко бъдеще. 

Мащабното проявление на световните интеграционни процеси е насоче-
но към невралгичните за бъдещето на човечеството сфери и дейности, които са 
силно конфликтогенни: опазване на мира, изхранване на населението, еколо-
гия, преодоляване на изостаналостта и неграмотността, противопоставяне на 
етноси, цивилизации, култури и религии. Това, от своя страна, поставя въпро-
са за аксиоматичното приемане на идеята за единството между всички хора на 
Земята, което налага отварянето на отделните нации една към друга. „Светът е 
нашето голямо село, пише Ж. Делор. Ако огънят пламне в една от къщите, той 
няма да пощади и останалите. Ако, който и да е от нас, се опита сам да възста-
нови унищоженото, усилията му ще отидат на вятъра. Ключовата дума в случая 
е солидарност: всеки трябва да поеме част от общото бреме“ [3: 19]. 

При обстоен анализ на съвременните тенденции в развитието на гло-
балните процеси в света трябва да се отчитат следните фактори:

– Екранната революция, осъществена с помощта на най-съвременните 
информационни и комуникационни технологии, имаща значимост, близка 
или равна на откритието на писмеността, е доминиращ фактор за структур-
ните и качествени трансформации в културно-цивилизационните параметри 
на съвременния свят, най-вече, в образователната дейност и в самата човешка 
психика.

– Чрез своето неконтролируемо развитие глобалните процеси добли-
жават света до системен кризис на цялата човешка цивилизация, до некон-
тролируеми сблъсъци и конфликти, с огромен брой цивилни човешки жерт-
ви и материални разрушения.

Според множество анализатори (членовете на Римския клуб; групата 
на С. Капица от Русия; изследователи от „Грийн пийс“; Л. Браун и други не-
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гови сподвижници- представители на течението за „Устойчиво развитие на 
Земята“; екипът на Фр. Фукуяма; аналитикът на сегашното човешко същест-
вуване М. Стронг; теорията на Н. Чомски за съдбата на човешката цивилиза-
ция), този кризис ще настъпи в периода 2025 г.-2030 г.

– Най-важна роля за съвременното устойчиво състояние на културата в 
света играе постмодернизмът. Той отдавна престава да бъде тясна интелекту-
ална мода за определени групи интелектуалци и се превръща в основна фор-
ма за изграждане на светогледа на голяма част от образованото човечество. 
Постмодернизмът е с огромен заряд и може успешно да се вгради в политика-
та и от там във всеки вид съзидателна човешка дейност, включително и при 
изграждането на конфликтологична компетентност и култура у личността.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ  
НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ  

В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Светла К. Недева, Чавдар Г. Сотиров

OPPORTUNITIES FOR VALIDATING  
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS IN EU COUNTRIES

Svetla K. Nedeva, Chavdar G. Sotirov

ABSTRACT: The aim of the paper is to look at opportunities for validating pro-
fessional qualifications in EU countries by implementing common policies of 
transfer of credits, such as the European Qualifications Framework (EQF), the 
European Credit Transfer System (ECTS) and the European Credit System for 
Vocational Education and Training (ECVET). Their major assets are evaluated 
as efficient tools allowing employers to assess the skills and competences of job 
candidates from EU countries, providing a better match of supply and demand 
on the labour market as well as improved mobility of workers. 
KEYWORDS: professional qualifications, vocational training, skills and compe-
tences, mobility of workers, labour market.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г. от от 
параграф на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Адаптирането на икономикатана всяка страна към глобализацията и 
новите потребности на пазара изисква допълнителни усилия за подобряване 
на професионалните умения на работещите в различните сектори и улесня-
ване на трансграничната мобилност. Единодушно е мнението на експерти по 
трудова заетост относно необходимостта от мотивирани, знаещи служители, 
допринасящи за подобряването на качеството на стоки и услуги, като осно-
вен фактор за успешното развитие на икономиката на дадена страна.Възмож-
ността човек да работи и да получава доходи за достоен животзависи в го-
ляма степен от неговите знания, умения и компетентност. Икономическите 
и технологични промени в световен мащаб провокират хората по свое жела-
ние, самостоятелно или чрез неформално учене да усвояват нови професио-
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нални знания и умения, които да бъдат официално признати (валидирани), за 
да могат да постигнат конкурентоспособност на пазара на труда. 

Основните образователни нуждина важни категории работещи, особе-
но в сектори като услуги и туризъм, показват, че тези отрасли от икономиката 
все още сехарактеризира сотносително ниско ниво на умения на персонала, 
по-специално в малките и средни предприятия. Основните пречки, които 
се срещат при въвеждането на програми за квалификация и повишаване на 
уменията, са: липса наработна ръка и високо ниво на текучество на персона-
ла; недобрият имидж на тези отрасли като условия на работа и възможности 
за кариера, включително сезонност; липса на основни квалификации, които 
биха могли да бъдатподобрени; намалена конкурентоспособност на малките 
предприятия, дължащи се на липсата на развитие натрудовия ресурс. 

Следната група фактори най-често се споменават като имащи сериозно 
отражение върху ученето и квалификациите в областта на туризма (Jensen, 
F. 2001).

• постоянно наличие на незаети работни места;
• висока степен на текучество на персонала;
• трудности при привличане и задържане на персонала.
Когато се разглеждат изискванията и очакванията на бъдещите поколе-

ния към тяхната трудова кариера като цяло, тази тенденция може да се уве-
личи, ако не се осъзнава фактът, че сега важно е не само дали са посрещнати 
нуждите на съответната индустрия от квалифициран персонал, но и как тя 
отговаря на изискванията на бъдещите работещи към тяхното кариерно раз-
витие. Тази съществена промяна ще се осъществи единствено чрез по-голям 
акцент върху обучението и следването на най-добри практики в управление-
то на човешките ресурси. 

Прекаленото текучество представлява основна пречка за развитието на 
тези сектори като предприятията са принудени да използват много ресурси 
за набиране на персонал и въвеждане в работата на нови служители, а не ус-
пяват да изградят професионални и иновативни организации от компетент-
ни и знаещи кадри.Но и отношението на много мениджъри, които поради ви-
сокото ниво на текучество не инвестират в обучение на персонала,усложнява 
проблема.На фона на повишена конкуренция по отношение на предлагане на 
качествени продукти и услуги повечето страни страдат от персонал с тежки 
пропуски в умения и опит в съответната сфера.

Липсата на квалифицирана работна ръка и тенденция на незачитане 
важността на квалификациите и на по-специфични социални умения за ра-
бота с хора, както и недостатъчни инвестиции във формалното и фирмено 
обучение, са някои от обстоятелствата, които обуславят този фактор (Tyson, 
Fell, 1995).

Всички тези проблеми са отчитани от Европейските комисии при раз-
работването на стратегии за развитието на професионалното обучение и 
признаването на квалификациите в различните сектори на икономиката. 

Възможности за валидиране на професионални квалификации в страните от ЕС
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Разработването на национални образователни системи, с реформи в 

професионалното образование, прилагани вече 10 години в страните от Ев-
ропейския съюз са довели до по-образована работна сила като цяло. Mладите 
поколения са по-квалифицирани в области като чужди езици и информа-
ционни технологии, но редица сектори в икономиката страдат от липса на 
адекватно квалифицирана работна ръка, а на съществуващата и липсват клю-
чови умения за подобряването на качеството и конкурентоспособността на 
съответния продукт.

Промените в областта на професионалното образование и обучение в 
страните от Източна Европа съвпадат с Европейската тенденция към единни 
стандарти в професионалното обучение. Системите за професионално обра-
зование в рамките на държавите членки на ЕС са продукт на различни исто-
рически и културни традиции. Те имат своите специфични характеристики 
и различия. От 1960 насам няколко комисии в ЕС разработват системи за 
сравняване на професиите в различните сектори и професионалното образо-
вание, подготвящо кадрите за тях. Целта е да се хармонизират европейските 
професионални квалификации и да се улесни възможността за прехвърляне 
на трудовите ресурси (Funnel, Muller, 1991).

С паданетона социалистическата система се обръща внимание и на 
професионално образование в страните от Централна и Източна Европа. На 
сесия на Европейският съветв Страсбург още през 1989 г. главен приоритет 
за разглеждане е обучението на кадри в тези страни. Презмай 1990 г. вТори-
но, Италия се основава Европейска фондация за обучение, подпомагаща те-
зистрани да развият своите политики исистеми за професионално обучение. 

В наше време кадрите, търсещи реализация в различните сектори, сре-
щат трудности в това да следват официално-признати пътеки за придобиване 
на квалификации. Много често те развиват своите умения и придобиват ква-
лификации на работното място, но работещите в дадена сфера трудно могат 
документално да докажат придобитите компетенции по време на своя про-
фесионален опит. Изниква необходимостта неформално придобитите знания 
и умения, придобити чрез опит в съответната сфера, да бъдат признати за 
такива (Schiaffella, E.2010).

И до сега страните от ЕС имат различни методологии и подходи към 
преподаването и признаването на компетенции и умения за намиране на ра-
бота. Много често това води до несъответствие между академично препода-
ваните дисциплини и реалните изисквания на пазара на труда. Наличието 
на тези пречки и несъответствия, изисква по-категорично сътрудничество 
с работодателите, за да се идентифицират общи решения и образователни 
модели, които осигуряват общ набор от умения, отговарящи на изисквани-
ята на пазара на труда. Редица европейски проекти се занимават с анализи 
на различни образователни контексти и необходимите умения, създаване на 
хармонизирана методология за признаване на умения за намиране на работа 
на европейско ниво. Изтъкват се добри практики на национално равнище и 
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се споделят успешните модели, които вече съществуват в някои страни. В Ис-
пания и Италия, например, университетски колежи провеждат допълнително 
обучение насочено към личната перспектива и професионалното развитие на 
техните студенти (Schiaffellaetal, 2010).

Експертни комисии анализират и проучват възможности за адапти-
рането на тези модели за трансфер към страни, където липсва ефективна 
методика. Основните продукти и резултатите от тези проучвания довеждат 
до изготвянето на системи за официално признаване на формално и нефор-
мално-придобити умения и компетенции, както и създаването на съпътст-
ващ общ набор от показатели за качество, които да бъдат систематизирани за 
транснационално прилагане, а и да послужат за по-нататъшното развитие на 
Европейската образователна система. 

Програма Леонардо да Винчи създадена още през 1995, се развива по-
стоянно и ечаст от стратегията на Европейския съюз за учене през целия жи-
вот (2007  – 2013), имаща за цел насърчаване напрозрачността и признава-
нето накомпетенциите и квалификациитесредстуденти и работници, с оглед 
улесняване на мобилносттаврамките на единния пазар. Тясе занимава сне-
обходимосттаотобразование и обучениев туристическия секторза ефектив-
на ипрактична системазавалидиране, трансфер и признаване науменията и 
компетенциите, постигнати във формален инеформален контекст, така че да 
може да се изразив прехвърлими(transferable) единици, свързанис национал-
натаиевропейски квалификационни рамки (EuropeanCommission, 2013).

Eвропейскатаквалификационна рамка (ЕКР), EuropeanQualificationsFra
mework(EQF), действа катоинструментза преводна националните квалифи-
кации, с цел да станатразбираемив цяла Европа, улеснявайки мобилността 
наработещитеи учащитеитяхнотоучене през целия живот. Така националните 
квалификационни системи вразличнитедържави се обединяват в обща евро-
пейска референтнарамка. Работодателитеще могат даизползватЕКРдаразбе-
рат исравняват квалификационните нива иразличнитесистемиза образова-
ние и обучение на европейските страни. От2012 г. всичкиновиквалификации, 
издаденив Европасепозовават на съответното ниво от ЕКР (Kapiki, 2012).

В работната си програма в Лисабон от 2002 г., Европейският съвет 
наминистрите на образованието се споразумява относно систематичното 
и структурирано сътрудничество в областта на образованието в Европей-
ския Съюз. Копенхагенската декларация (2002) на европейските министри 
на професионалното образование и обучение набелязва мерки за засилено 
европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и 
обучениеи поставя обща задача за развиване на кредитната система за про-
фесионално обучение и квалификация. 

В този контекст се разработва Европейска система за трансфер на кре-
дити в професионалното образование и обучение (European Credit (Transfer) 
Systemfor Vocational Educationand Training) (ECVET), която приема основата 
на European Credit Transfer System (ECTS) за подпомагане на вътрешно-евро-
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пейската мобилност на студентите (развиваща се още от 1989 г.), но същевре-
менно е съобразена и със спецификата на професионалното образование и 
обучение (European Commission, 2010).

Разработването на модела на ECVET има дългогодишна история. То за-
почва още през 2000 г. и през 2005 г. е представен в гр. Брюксел на генерални-
те директори за професионално образование и обучение. Системата ECVET 
е приета от Европейския парламент и Съвета през 2009 г., а до края на 2012 г. 
тя е изпробвана в различни контексти: европейски, национални и секторни. 
През 2014 г. е направен преглед и оценка на първия етап от изпълнението на 
ECVET, коригирайки текстовете, регулиращи системата, така тя тепърва ще 
доказва своята ефективност в реални условия.

„ЕCVET системата за акумулиране и трансфер на кредити, придобити 
чрез професионално образование и обучение (ПОО), осигурява натрупването 
и трансфера на кредити в началното професионално обучение, като позволя-
ва документирането на придобити в чужбина знания, умения и компетенции 
както и съгласувани форми за регулиране между национални и европейски цен-
трове за обучение в професионалното образование и обучение“ (НАПОО, 2012).

Системата улеснява признаването и натрупването на умения, свързани 
с работата и на знания, придобити по време на престой в друга страна, като 
цели също така по-добра съвместимост между различните системи на про-
фесионално образование и обучение в Европа, и не на последно място има 
за цел да даде на хората по-голям контрол над тяхното професионално обра-
зование и обучение, както и да направи придвижването в различни страни и 
учебни среди по-привлекателно. 

Основната прилика между ECVET и ECTS са целите, които имат двете 
системи, а именно трансфер и придобиване на кредити, мобилност на учени-
ци, студенти и работещи. Разликите между двaта инструмента основно зася-
гат техния обхват. Системата ECTS е насочена към висшето образование, а 
тази на ECVET към професионалното образование и обучение, включително 
продължаващото обучение и неформално учене. 

През призмата на ECTS, квалификационната рамка на европейското 
пространство за висше образование определя резултатите от обучението 
като: 1) Знания и разбиране, 2) Прилагане на придобитите знания, 3) Вземане 
на решения, 4) Комуникационни умения, 5) Умения за учене.

По отношение на системата ECVET европейската квалификационна 
рамка определя резултатите от обучението като: 1) Знания, 2) Умения, 3) Ком-
петентности/Компетенции (НАПОО, 2014).

Съвместната реализация на двете кредитни системи води до по-голямо 
единство между Професионалното образование и обучение (ПОО) и Висше-
то образование (ВО), и по този начин допринася за по-голяма хоризонтал-
на и вертикална мобилност на работната сила в Европа. Тези инструменти 
за валидиране (признаване) и трансфер на компетенции дават увереност на 
кадрите в различните сектори на икономиката, че могат да защитят своите 
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квалификации и да градят последователна кариера в съответната сфера, доп-
ринасяйки за развитието на сектора. 

В момента сеприлагат различни програми и политики за осъществя-
ване стратегия на Европейския съюз „Европа 2020“ за растеж, създаване на 
работни места, социално равенство и приобщаване. Всички те се стремят да 
отговорят на социално-икономическите промени и основните предизвика-
телстваза успешно интегриране на пазара на труда и повече мобилност, пред 
които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието.Борбата с повиша-
ващите се равнища на безработица, особено сред младежите, сепревръща в 
една от най-важните задачи пред европейските правителства. На същия риск 
са изложени и много възрастни с по-ниска или несъответстваща на съвре-
менните реалности квалификация. 

Професионалното образование и обучение в Европа преминава своята 
повратна точка още през 1990. Налице са множество правителствени инициа-
тиви, насочени към необходимостта от нова система, за да се подобри нивото 
на квалификация на работната сила, за да се осигури нейната конкурентос-
пособност на пазара на труда в Европа. Неспособността на бившите социа-
листически страни да разчитат на евтина работна ръка, както това е ставало 
преди разпадането на плановите социалистически икономики, принуждава 
правителствата да осъзнаят необходимостта от подобряване на качеството на 
компетентност на работната сила. 

Повтаряща се тема в тези инициативи е акцентът, поставен върху учас-
тието на работодателите повече в процеса на образование и обучение, което 
води до повишаване на тяхната отговорност в тази дейност.

Проблемите са, че представителите на бизнеса невинаги разглеждат об-
разованието и обучението на своя персонал като инвестиция. Правителства-
та на страните в Европейския съюз признават тези проблеми и създават нови 
организации и въвеждат нови политики и програми за справяне със слабо-
стите на професионалното образование и обучение. 

Няколко европейски проекта са насочени към възможности за осигу-
ряване на прозрачност на формалното и неформалното учене, като целта е да 
се постигне широк консенсус по отношение на придобиването на стойностни 
измерения и присъждането на кредити за индивидуалните компетенции и 
знания. Те са в унисон със стратегическите насоки на Европейската общност 
"За популяризиране на Европа на знанието, чрез развитие на европейското 
пространство на сътрудничество в областта на професионалното образова-
ние и обучение и за подкрепа на политиките на държавите членки относно 
учене през целия живот и развитието на знания, способности и компетен-
ции, насочени към насърчаване на активна гражданска позиция и заетост" 
(EU National Agencies, 2013).

• Фокусът пада върху Europass документите за трансфер на квалификации
• Системи за валидиране на знания и умения, придобити чрез НСУ (не-

формално и самостоятелно учене)
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• Системи за кариерно консултиране и ориентиране
• Европейска рамка за Ключови компетентности за Учене през целия 

живот. 
Изследването на ефективността на новите системи за образование и 

обучение, предоставяйкина хоратауменията, които са им необходими за ре-
ализация на пазара на труда, като същевременно им дававъзможност даимат 
активна роля в развитието на своята кариера и да постигнат личностна реа-
лизация, е предизвикателство. 

Предстои процесите и проблемите при валидирането на професионал-
ните квалификациида бъдат проучени и анализирани, което ще допринесе 
за по-доброто прилагане на тази система и възможното ѝ усъвършенстване. 
Тепърва ще се изследват и доказватползите от валидирането на придобития 
чрез неформално и самостоятелно учене опит. Стремежът е да се докаже как 
това разширява възможностите за „визуализация“ на знанията, уменията и 
компетентностите, придобити чрез неформално или самостоятелно учене 
като по-гъвкав път за получаване на документ за придобита квалификация в 
сравнение с традиционното обучение. 

Очаква се да се определи социалната значимост на процеса като допъл-
нителна възможност за разширяване достъпа до формално образование и 
обучение, даващ повишени възможности за трудова реализация, за запазва-
не на работното място, за по-добро кариерно развитие на всеки участник на 
пазара на труда. 
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„АСПЕКТИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ВОКАЛНО-
ИЗПЪЛНИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО ПРИ ДЕЦАТА, 

УЧАСТНИЦИ В МУЗИКАЛНО-ТЕАТРАЛНИ 
ПОСТАНОВКИ“

Светлана И. Райчева

DEVELOPMENT ASPECTS OF THE  
VOCAL PERFORMANCE ART OF CHILDREN 

PARTICIPANTS IN MUSICAL THEATER
Svetlana I. Raytcheva

ABSTRACT: The article reflects my scientific research of the issues regarding the 
forming of children singers-actors for musical theatre, with the purpose to build 
them as musically educated and cultured personalities.
KEYWORDS: Children’s Musical Theatre, vocal training, physiology and sing-
ing, psyche and singing, complex artistic development, types of stage activity.

Тази статия разглежда важността на обучението по пеене при изгражда-
нето на децата като бъдещи певци актьори в спектакли за музикален театър.

Изпълнителското изкуство за детски музикален театър е повод за мои-
те интереси и изследвания. Факт е, че до този момент развитието и дейността 
на музикалния театър в България и неговото утвърждаване като институция 
в националния музикален живот е разглеждано само в исторически и об-
ществено социален аспект – като част от общото развитие на музикално-сце-
ничните изкуства и въобще на културата. Обект на тези изследвания са били 
също творчеството на българските композитори, както и на утвърдени чуж-
ди автори, белязали програмните направления и художествено-творчески 
цели в развитието на музикалния театър. Известена и оценена е дейността на 
режисьори, либретисти, артистично-певчески екипи, музикални и балетни 
състави, които са допринесли за издигане нивото на този вид изкуство. Но 
сякаш загубваме възможността за точна преценка на цялостното постижение 
от даден спектакъл, в който изпълнителският състав е предимно от деца. Ко-
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гато децата участват в артистичен екип, как трябва да се оценява конкретното 
им сценично постижение и доколко то е отражение на осмислен, планиран и 
добре ръководен творчески труд? Това е сериозна проблематика, която няма 
ясно определени граници. Нейното решаване зависи от комплексния харак-
тер на обучителния процес, а оттам и стойността на създавания от малките 
интерпретатори художествен продукт. 

Музикалният театър синтезира три основни направления на артистич-
но-творческата дейност – изкуството на пеенето, в съчетание с драматичен 
театър и танц. Това са аспектите на проявление на всеки участник в детския 
спектакъл. В конкретната статия, моето внимание е насочено към вокалната 
проблематика и обучение. Придобиването на голям обем разнородни знания, 
а впоследствие и постигането на умения, е единствената правилна посока за 
развитието на малките артисти. Но педагозите трябва да имат предвид и важ-
ността на обективно действащите условия – като изходяща конкретна база, 
която дава възможност да се планира и осигурява индивидуалното развитие 
на всяко дете в музикално-сценичния спектакъл.

Моята дългогодишна артистично-солистична дейност в Музикалния 
театър в България, а и в театри в чужбина, ми дава възможност да представя 
тази проблематика като „поглед отвътре“. Това може да спомогне за нейното 
по-конкретно идентифициране, след което може да се определят и диферен-
цират сферите на действие на всички компоненти при приложението им в 
практиката. Целта ми е да разкрия вътрешните и външните взаимовръзки, 
отношения и зависимости, между специализираното обучение и разгръща-
нето на широкоформатното артистично развитие на децата изпълнители в 
спектаклите. Необходимо е да се изградят конкретни програми за обучение-
то на децата във всички направления на развитието на техния комплексен 
изпълнителски талант. Макар и независими една от друга по своята инди-
видуална специфика, тези обучителни програми трябва да синтезират мно-
гостранното качествено развитие на малките изпълнители и да ги доведат 
до активно артистично представяне в спектаклите. Музикално-театралните 
форми могат сполучливо да се впишат като интересни и полезни творчески 
изяви в извънкласната и извънучилищна музикална дейност и да изпълнят 
определени възпитателно-образователни цели.

Интересът и стремежът на децата към музиката им дават възможност 
да се запознаят с красотата на нейния „вълшебен свят“. Но за да я обикнат 
истински, тя трябва да събуди у тях емоционално увлечение да се занимават 
с нея. По природа музикалната даденост у всеки е различна и е логично му-
зикалното обучение и развитие да са с различен старт. Според проф. д. изк. 
Филип Павлов „музиката, поради неконкретния характер на съдържанието 
си дава възможност за различно тълкуване“. Затова ролята на педагога е от 
особено значение. Той трябва умело да разказва за музиката на разбираем 
език, да дава ясни примери и точни указания в процеса на съвместната ху-
дожествена работа. От друга страна, често не се обръща внимание на зву-
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ковата среда, в която живее детето. Тя също трябва да е в хармония с него, в 
творческото време, което играе съществена роля при оформяне на неговата 
личност. Може би думите на големия френски писател и бележит музикант 
Ромен Ролан звучат най-точно: „ Всичко, което съществува, е музика, трябва 
само да я чуете.“

След като децата добият общи представи за различни жанрове музи-
ка и стилове на изпълнение, тяхната изпълнителска култура неминуемо ще 
разшири своя обхват и значително би се обогатила. Чрез редица сравнения 
и селективни методи, под влиянието на конкретни педагогически насоки, те 
ще разгърнат качествата си в един понятен за тях изпълнителски стил, който 
най-много ще им допада. Докато се изграждат изпълнителските им качества, 
малките актьори ще бъдат възпитавани и в естетически вкус.

В днешно време децата прекарват много часове пред компютъра, като 
пишат и се забавляват във виртуалното пространство. Това спомага за раз-
виване на мисленето им и стимулира тяхното въображение, но ги лишава от 
възможност за реален контакт, опит и физически средства, с които те да могат 
непосредствено да изразяват своите чувства и усещания. Особено полезно е 
у децата да се възпитава усет към естественото и красивото. Във всеки миг 
от живота окръжаващата ни природа предлага десетки и стотици примери за 
това. А това са характерни белези и същността на всички изкуства.

Който има възможността още като дете да започне да се занимава с му-
зикален театър, ще натрупа чрез вокални и артистични занимания, а и чрез 
различни музикални игри, много практически умения. Те развиват природ-
ната музикалност и я превръщат в артистична изява. Колкото по-рано деца-
та се докоснат до музиката и участват в театралното ѝ представяне, толкова 
по-леко, със самочувствие и сигурност, ще могат да използват собствения си 
глас. Повечето от тях изпитват нескрита и голяма радост от пеенето, както и 
от играта на сцена, независимо от важността на поверената им роля в спекта-
къла – първостепенна или второстепенна.

Възпитанието на дететоактьор преминава през всички видове изпъл-
нителски роли. Според тяхното естество, педагогът избира възлагането на 
много и най-различни текущи творчески задачи, които то трябва да изпъл-
ни в конкретните постановки. Нито един участник не бива да бъде лишен от 
шанса да е главен герой в дадено сценично произведение, но преди това тряб-
ва да премине през второстепенните роли, за да усъвършенства изпълнител-
ските си качества. Главна роля може да му бъде поверена само когато е раз-
вил достатъчно певческите си умения, за да може да защити присъствието си 
между главните персонажи. Междувременно трябва сериозно да се разяснява 
пред изпълнителите, че „ролята не прави певеца, а певецът прави ролята“!

Вече бе подчертано, че изграждането на певчески умения е един дълъг 
процес и съвкупност от много компоненти: дишане, вокална постановка, 
дикция, психическа и физическа издръжливост, за да се достигне до интер-
претация на високо художествено ниво. Този цикъл на развитие, качествени 
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натрупвания и неговото осигуряване като реализиран художествен продукт, 
най-общо е представен чрез предложената графична структура.

Дишането дава първоначалната енергия на организма. Изключително 
важно е да се научим да го управляваме. Това дава възможност енергията да се 
насочва там, където ни води нашето конкретно желание. Ето защо дишането 
се определя като енергийна система на гласовия апарат. То изяснява, предпо-
лага и контролира не само създаването на звука, но и неговата височина, сила, 
динамични нюанси, а в значителна степен и специфичния тембър. Дишането 
може да бъде правилно и неправилно. Неправилно е бързото, плитко, високо 
в гръдния кош, шумно и повърхностно дишане. Правилно дишане означава 
да поемем въздух безшумно и дълбоко в диафрагмения пояс, да го задържим 
за известно време, след което бавно и отново безшумно да го изпуснем навън. 
Този процес се осъществява с участието не само на белите дробове, а и на ко-
ремните мускули и диафрагмата. Колкото по-дълго и равномерно издишваме, 
толкова по-добре. Постепенно, чрез овладяване процеса на певческото вдиш-
ване–издишване, всеки изпълнител започва спокойно да борави с гласа си. 
Това ще му даде възможност да постига музикално изграждане на по-големи 
(по-развити като дължина) певчески фрази, ще се превърне и в негова опора 
при артистични епизоди, в които се налага да използва само сценична реч.

Човешкият глас е биологичен код. Според физическите данни всеки глас 
е уникален и строго индивидуален. Той е най-финият и съвършен „инстру-
мент“ и е разпознаваем както пръстовия отпечатък на личността. Инстру-
ментът – това си самият ти – твоето тяло. Но уникалността на човешкия 
глас/инструмент, освен комуникативно, има и неподражаемо емоционално 
внушение. С какъвто и друг инструмент да бъде сравняван, дори и чрез ма-
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нипулативните възможности на техниката (компютърно звучене), на имити-
рания човешки глас винаги ще му липсва изразителния лакмус – душата. Но 
как точно се комбинират глас и душа, досега никой учен не е могъл да обясни. 

Като основа на музикално-театралните постановки, пеенето трябва да 
представи красив, свободен и здравословен звук на чистите детски гласове. 
То трябва да е в хармония с цялостното духовно развитие на личността. Но 
както е важно първо да научим буквите, за да можем да пишем и четем, така 
е изключително важно максимално рано детето да се запознае с нотното пис-
мо, за да обслужва музикалното си обучение. 

Пеенето е най-естественият комплексен процес у човека, който се из-
вършва физически, но има силно въздействие върху психиката. То е конкретна 
емоция за човека, която се свързва с пораждането на различни чувства и стиму-
лира въображението. Особено емоционално откровени са малките деца, които 
не тълкуват емоциите си, а спонтанно изразяват чувствата си, изживявайки ги в 
настоящето. Тъй като чрез пеенето децата по-лесно и искрено споделят чувства-
та си, от изключителна важност е да се работи целенасочено, правилно и градив-
но от най-ранна детска възраст. Така се натрупват умения и още в предучилищ-
на възраст се поставят основите на едно правилно и ползотворно отношение 
към певческия процес като основа на музикално- изпълнителската дейност. 
Формират се основни музикално-слухови представи и изпълнителски навици. 

Правилното използване на гласа е гаранция за това той да ни служи дъл-
го време. Основните качества на гласа са: височина, регистър, сила, тембър. С 
продължителна вокална работа се създават правилни певчески навици за нор-
малното функциониране на гласовия апарат. При децата в по-малка възраст, от 
особено значение е да се има предвид теситурата на музикалното развитие на 
материала и дали той е подходящ за диапазона на съответния глас. По прин-
цип, той не се отличава с голям звуков обем. Задължително е съобразяването 
с конкретните възрастови анатомофизиологични особености. Чрез обучение-
то по пеене гласът разширява диапазона си, развива се и обогатява своята ка-
чественост. Така постепенно малкият певец достига до последователни нива на 
развитие в художествено отношение и натрупва изпълнителски възможности. 
Паралелно с развитието на гласовия апарат се развива и слуховият. Слуховият 
апарат е най-важният партньор на гласа. Така при нормално развит слух първо 
чуваме, после пробваме, контролираме, сравняваме, коригираме и възпроиз-
веждаме. Чрез него ние развиваме възможностите за оценъчност на тоновите 
интонации при вокализирането. Правилното интониране в основата си е от-
ражение на комплексните качествата на слуха. Според интонацията може да 
усетим и чувствата на човека, както и да определим субективно дали за нас като 
слушатели този изпълнителски глас е приятен или неособено приятен.

Абсолютно определяща за професионалното ниво на всички артисти е 
говорната/словесна дикция. Тя е първият, изключително важен компонент от 
трудната професия артист певец в музикален театър. Тя е основа, върху която 
впоследствие се развива и вокалното майсторство. За нейното постигане се ра-
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боти индивидуално с всеки изпълнител. Ако се случи едно талантливо дете да 
има леки проблеми в дикцията, педагогът трябва да прецени, доколко те са от-
страними. Намират се подходящи упражнения по техника на говора, а с малко 
повече воля и постоянство може да се достигне до положителен резултат.

Ако на малките певци се предостави текст, чийто смисъл за тях е непо-
нятен, може да се получи само неговото вокализиране. Твърде трудно е да из-
пълняваш с художествено чувство нещо, което не разбираш. Това е сериозен 
проблем за изразяване на личните емоции. Но ако се отдадеш само на емо-
цията, тогава конкретното съдържание на думите би загубило своето важно 
значение. И в двата случая за публиката ще бъде невъзможно да проследи сю-
жетния ход на действието и това ще се отрази на качеството на изпълнението. 

Пеенето е акт, който се свързва и с редица психо-физиологични процеси. 
Тази дейност е неосъзнат процес до момента, в който започне да се култиви-
ра чрез опознаване и мисловно владеене на гласовия апарат. Един аспект, кой-
то задължително трябва да се отчита при педагогическата работа, с особено 
важно влияние върху пеенето, е въздействието на психиката върху гласовия 
апарат. Много и различни фактори могат да влияят на функцията на гласа. Те 
биват външни и вътрешни. Особено силно влияние оказват стресовите ситуа-
ции, които могат често да са непредизвестени, и да са от най-различно естест-
во. Дори неочакван дискомфорт или неувереност на сцената може да се отрази 
негативно и на малките, и на професионалните певци. Когато изпълнителите 
попаднат в такова състояние, функциите на гласовия апарат може силно да 
бъдат затруднени, а това да доведе дори до внезапно пресипване на гласа.

Упоритото и постоянно развитие на детския глас изисква от певците да 
притежават определена физическа издръжливост. Тя е неотменима част от про-
дължителния работен процес, свързан с изграждането на певчески качества. Не 
всеки може да издържи на активните натоварвания, свързани с дишане, пеене, 
движения по сцената, танцуване и спортни умения, които са присъщи на музи-
кално-сценичната дейност. Изборът на малкия изпълнител започва с отчитане 
на неговия вътрешния подтик, емоционална нагласа и виталност, които като 
педагози много пъти неправилно смятаме за естествено предразположение за 
подобни занимания. Но само няколко години по-късно, липсата на комплекс-
ните способности може да се окаже пречка за индивидуалното му развитие. 
Затова е задължително да имаме за цел да развиваме правилно отношението 
във всеки обучаван към разнородните аспекти на актьорското изкуство. 

Aко малкият певец, участник в музикално-театрални постановки, от-
делно от конкретните си дейности свири и на някакъв инструмент, това още 
по-активно развива цялостния му комплекс от изпълнителски умения. Раз-
ностранният характер на тези занимания се отразява положително на трудо-
вата му дисциплина, на концентрацията му към конкретните творчески за-
дължения, в съчетание с бърза мисъл и точна реакция. Ако например свири 
на пиано, то може да си помага при разучаването на певческия материал, а 
след време дори сам да си акомпанира. Чрез овладяването на друг инструмент 
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детето се запознава с по-голям обем музикална литература и разширява гра-
ниците на изпълнителското си познание. 

Както вече бе споменато, освен добрата вокална подготовка, детето из-
пълнител в музикално-театрални постановки трябва да бъде и добър актьор, 
с танцувални качества, да е в активна физическа кондиция и да притежава 
сериозна психическа издръжливост. Само така то ще бъде готово за предиз-
викателствата на сцената и ще може да осъществи различни сценични изяви, 
свързани с героите/персонажите, които представя с играта си. Изграждането 
на индивидуалността на актьора не е единствената задача при неговото обу-
чение. Той винаги работи на сцената с различни партньори и в разнородни 
творчески екипи. Всяка ситуация е по същество сблъсък на видове образни 
характеристичности, в който всеки от героите има своята персонификация, 
която трябва певчески и артистично да бъде защитена. Трябва винаги да се 
отчита спецификата на проблема за задължителната взаимозаменяемост на 
артистичния състав, който в много случаи предизвиква стресови ситуации и 
неочаквани усложнения при недостатъчен репетиционен процес. 

С други думи, да бъдеш певец актьор в детски музикално-театрални 
постановки се оказва, че не е просто детска игра на сцената, а резултатна фор-
ма от целенасочено обучение, което съдържа цялата позната проблематика 
от спектаклите за възрастни изпълнители. Още повече, че на малките герои 
се налага да се приспособяват бързо към всякакви ситуации при взаимоот-
ношенията на героите с различни персонажи  – възрастни хора, животни, 
извънземни и др. Това изисква развитието и на други специфични умения, 
които често отсъстват в музикалните постановки за възрастни. 
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Тази опростена схема може да даде представа за комплексността на ак-

тьорската характеристика. Тъй като музикално сценичните жанрове са колек-
тивно изкуство, много важен е контактът с другите изпълнители. Един добре 
подготвен солист трябва да умее да партнира в различни състави, да работи в 
разнородни ансамбли (напр. музикално-танцови), да се справя с необичайна-
та и сложна проблематика, да играе и пее под акомпанимент на оркестър или 
със звукозаписен съпровод и т.н. Не са обект на внимание в този материал 
спецификата на сценографските решения, на сценичното осветление, на иг-
ралните актьорски атрибути и др. компоненти, които са неотменима част от 
персонажа на героите, както и едновременното участие в спектакли на деца 
и възрастни изпълнители. Проблематиката може да се разширява и още по-
вече. Но винаги от най-съществена важност остава изграждането на индиви-
дуалните певчески способности на изпълнителя. Те са гаранция за неговото 
днешно и бъдещо артистично развитие. Поради това, обучението на децата 
в певческото изкуство трябва да се извършва от педагозите професионално, 
планомерно, целенасочено, интензивно, интелигентно, с любов към малките 
таланти и с ясно заявена лична морална отговорност. 

References
1. Biks, R., A. Yaneva, R. Karakostova. Balgarski muzikalen teatar. Repertoar (Bulgarian 

music theatre. Repertoire) – S. 1999/2000.
2. Vedar, Y. Vokalnata pedagogika i obuchenieto po stsenichna rech. (The vocal 

pedagogy and the training in stage speech.) In: Yearbook BDK, Vol. 6, 1976.
3. Dimitrova, G. Darbata e tsvete. (The gift is a flower) – In: Puls, issue 20, May, 17, 

1988.
4. Draganova, R. Muzitsiraneto. Aspekti. (The making of music. Aspects) S., IIZk. 

BAN, 2007.
5. Yosifov, I. Trudniyat pat kam golyamoto pevchesko izkustvo. (The hard way to the 

great art of singing) S., Muzika, 1988.
6. Kabalevski, D. „Kak da govorim na detsata za muzika“ („How should we speak to 

the children about music“) Muzika – Sofia 1980.
7. Koneberg, L., Gramer-Rotler, S., Sedemte stepeni na uverenost, ot koito se nuzhdayat 

detsata (The seven levels of confidence that the children need) Aquarius, S., 2007.
8. Kostakeva, Maria. Problemat za interpretatsiyata v muzikalno-stsenichnoto 

izkustvo (The problem of the interpretation in the musical stage art) Muz. horizonti, 1974 
No. 6, 148-161.

9. Prof. Pavlov, F., „Sistema za prouchvane i otsenyavane na muzikalno tvorchestvo, 
sazdavano ot detsa  – analiz i programirane na vazmozhnoto razvitie v protsesa na 
spetsializiranoto obuchenie“ (A system of study and evaluation of musical works made by 
children  – analysis and programming of the possible development in the process of the 
specialized education“) Sofia 2004.

Аспекти от развитието на вокално-изпълнителското изкуство при децата ...



846
10. Pokrovski, B. Da se uchim da sazdavame obraz (Learning to create a figure) In: 

Muz. horizonti 1969, No. 5, 48-52 (A translation from the magazine „Sovetskaya muzika“, 
1968, No. 2).

11. Prof. Cherkin. G. Zl., Dots. Dyakovich Tsv. Tehnicheski uprazhneniya za glasova 
postanovka (Technical exercises in setting of the voice) Publisher „Nauka i izkustvo“ 1964.

12. Fast, J. Ezikat na tyaloto (The voice of the body) S., NI, 1993.
13. Billi Myer „Der Weg vom Sprechen zum Singen“ (The way from the speech to the 

singing) 1996-1997.

Светлана И. Райчева



847

РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНOТO НАЧАЛO  
В УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

Светлозар Вацов

DEVELOPMENT OF PUBLIC PRINCIPLE  
IN THE MANAGEMENT OF THE SCHOOL

Svetlozar Vatsov

ABSTRACT: In most European countries school autonomy happens at the same 
time as the creation of new school’s governing body, which have the power either 
to make decisions, or to counsel them. In our country, the present school board 
has only consulting function and does not take part in the management of the 
school, which makes it remotely connected to the educational processes that take 
place in the school. The parents have resources to influence the results from the 
education in the school, as well as the behavior of the school’s director and teach-
ers. Concept for basic principles and innovative aspects of the project for a new 
law on preschool and school education, intend a participation of representatives 
of the parents community and of the local authorities in the management of the 
school and the nursery school. In this report are being studied the positive and 
the negative sides from the activities of a school boards in one of the ten major 
municipalities in the country.
KEYWORDS: Management of the school, school autonomy, parents, school 
boards, positive and the negative sides.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-138/ 08.02.2016 г. От 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Първите обществени управляващи органи в училище се появяват в 
страни със силна гражданска позиция и устойчива демократическа поли-
тическа система. В Англия, Ирландия, САЩ и Австралия училищните съ-
вети отдавна са обичайно явление. Там старият административен модел на 
училищно управление през последните години напълно е трансформиран в 
граждански, в който контролът над управлението се намира в ръцете на об-
ществото.
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В повечето европейски страни училищна автономия се случва едновре-

менно със създаването на нови училищни управителни органи, които имат 
правомощията или да вземат решения, или да ги консултират. Техният харак-
тер и състав най-често са задължителни и се регулират от общото законода-
телство или чрез специални административни мерки, които регламентират 
прехвърлянето на отговорности към училищата. Затова в страни като Дания, 
Естония, Литва и Словения държавата въвежда задължение за създаване 
на училищни управителни органи. Във Великобритания училищните упра-
вителни органи имат дълга история и традиции, но пък местните власти по 
образованието имат широки правомощия по отношение на тяхното консти-
туиране и работа [Автономия на …, 2007].

Задължението на всяко училище във Франция да създаде свой управи-
телен орган възниква още през 1980 година с приемането на Закона за образо-
ванието. С нарочни изменения в законодателството, към колежите и лицеите 
са изградени училищни съвети, в състава на които влизат представители на 
администрацията на училището, на учителите, на родителите, на местната об-
щественост, на учениците. Този партиципативен орган подпомага директора 
на училището, но наред с това има твърде важни функции – гласува бюджета 
на училището, правилника за вътрешния ред, обсъжда всеки възникнал про-
блем, съобразно действащите закони, гласува създаването или закриването 
на паралелки {Цоков Г., 1997].

Френско и германоезичните общности в Белгия също приемат този мо-
дел. През 1997 година френската общност въведе със закон (décret missions) 
изискването за училищен съвет с широко участие (conseil de participation), а 
германоезичната общност предпочете да въведе задължителен учителски съ-
вет (Pädagogischer Rat) във всички училища независимо от характера на тех-
ния „принципал“ (публичен или частно субсидиран сектор). По същия начин 
в Чехия училищните органи за управление станаха задължителни от 2005 го-
дина. В останалите държави тези изисквания са ограничени до определени 
части от училищната мрежа. Така в белгийската фламандска общност само 
училищата на пряко подчинение на общините са задължени да създадат та-
кива органи.

Малко са страните, където създаването на училищни управителни съ-
вети е оставено на самите училища като решение. В Латвия, Полша и Ислан-
дия училищните управителни органи са включени в законодателството или 
в подзаконова нормативна уредба, която регламентира училищната автоно-
мия, но реалното им учредяване не е задължително. Със закон от 1993 година 
Унгария регламентира типа училищен орган (училищен съвет), който трябва 
да бъде отворен за представители на самото училище, за родители на учени-
ците и за местната общност. Съставът на училищните органи за управление 
следва три принципни схеми на структуриране. Не се забелязва обаче тези 
структури да съответстват по какъвто и да било начин със степента на отго-
ворност, която се приписва на съответния управителен орган.

Светлозар Вацов
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В първия сценарий управителният орган на училището е съставен само 

от вътрешни за училището хора, т.е. в него има представители на училищното 
ръководство, учителите, родителите и учениците. Белгия (германоезичната 
общност), Дания, Германия, Италия и Люксембург следват този модел. Тези 
органи понякога имат сериозни правомощия, като например в Дания, или по-
скоро широки консултативни функции като в Белгия (германоезичната общ-
ност). В някои държави е допустимо включването на външни за училището 
членове, но това е решение, което трябва да вземе самото училище.

В повечето страни обаче училищните управителни органи са отворе-
ни за по-широко представителство, което най-често включва служители на 
местната власт, отговорна за дейността на училището, и по-рядко представи-
тели на местната общност. Техният състав отразява желанието за създаване 
на баланс между различните заинтересовани страни, в частност професио-
нални и потребителски групи (училищно ръководство, учители, родители, 
ученици, местни власти) и представители на общността (бизнес, социални и 
културни групи и прочее). Съставът на училищния управителен орган може 
също така да изразява желанието за постигане на баланс между различните 
участници в образователния процес, както е в Чехия, където една трета от 
членовете му се излъчват от местната администрация, която отговаря за учи-
лището, една трета – от училищния персонал и една трета – от потребители-
те (родители и ученици). По същия начин във Великобритания съществуват 
основни принципи и насоки, които гарантират представителство на всички 
заинтересовани страни, в това число родители, училищен персонал, местна 
власт, местна общност, а за някои училища и „учредителния орган“ или съ-
ответната църква. В повечето случаи обаче съставът на училищния управи-
телен орган отразява желанието да се даде решаващ глас на някоя от групите. 
Властта е в ръцете на училищния персонал в страни като Франция и Люксем-
бург, докато при формално създадените органи във фламандската общност на 
Белгия, в Естония и в Латвия се наблюдава по-голяма тежест и власт, дадена 
на външните участници (родители или представители на местната общност). 
Тези заключения произтичат от анализа на съответната национална правна 
рамка, а реалните практики на ниво училище може и да са различни [Авто-
номия на …, 2007].

В допълнение към разнообразието от модели при съставянето на упра-
вителните органи, в някои страни съществуват и различни съвети с допъл-
ващи се функции. Тази нарастваща тенденция води до усложняване на учи-
лищното управление. Такъв е случаят в Португалия, където правомощията 
за вземане на решения се съвместяват от директора на Изпълнителния съвет 
(управителен орган, съставен само от представители на училищния персо-
нал) и президента на Общото събрание на училището (орган, който е отво-
рен за външни на училището представители). Аналогична биполярност се 
наблюдава и във фламандската общност на Белгия, където правомощията за 
вземане на решения се споделят от училищното ръководство и управителния 
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орган на училището. По подобен начин работата на училищните управителни 
органи все по-често се съчетава с тази на учителските съвети, чиято роля е да 
планират образователните дейности в училището. Това се наблюдава в Ита-
лия, Латвия, Литва, Румъния, а напоследък и във Франция.

Ролята на родителите в управлението на училището е различна по света. 
В някои държави родителите се считат за пасивни потребители на училищ-
ните услуги и не се насърчава практиката те да изказват своето становище за 
училищната дейност или тяхната намеса в дейността на училището. В други 
държави родителите се считат за много значим фактор, за да гарантират, че 
училищните колективи правят всичко възможно да помагат на децата им да 
учат. Родителите имат ресурса да влияят върху резултатите от учебния про-
цес в дадено училище, както и върху поведението на училищните директори 
и учители, а по този начин и върху качеството на преподаване чрез действия 
като [Уинклър Д., 2002]:

– преместване на дете в друго училище (създаване на конкуренция 
между училищата);

– избиране/освобождаване на директор на училище (управление); 
– принос във финансиране на училищната дейност (влияние).
Когато родителите имат реални правомощия във вземането на реше-

ния, колективът на училището има стимул да слуша родителите. В някои 
страни родителите избират училищните съвети, които на свой ред носят от-
говорността за избора на училищен директор. В други страни, като Брази-
лия, правителството изисква преквалификация на кандидатите за директори. 
Училищният съвет организира конкурс, в който тримата кандидати, отгова-
рящи на всички условия, представят виждането си за цялостната учебно-въз-
питателна дейност и за планирането на тази дейност. Въз основа на резулта-
тите от този конкурс съветът избира училищен директор [Уинклър Д., 2002]. 

Родителите въздействат върху училищната дейност и с финансовата 
помощ, която оказват на училището, главно във връзка с доставките и под-
дръжката на материално-техническата база. Колкото е по-голям размерът на 
финансовата помощ като част от оперативните разходи на училището, толко-
ва по-склонен е училищният колектив да слуша родителите.

У нас още със Закона за народната просвета, приет през 1991 г., и с Пра-
вилника за неговото прилагане се регламентира създаването на обществени 
структури от типа „съвет“ – т. нар. „настоятелства“. Приетият миналата го-
дина Закон за предучилищното и училищното образование в своята глава се-
демнадесета запазва тези органи. Настоятелствата са независими доброволни 
сдружения. Основната цел, с която се създават, е подпомагане развитието на 
училището и неговото материално осигуряване. Настоятелства могат да се 
създават и към детски градини и обслужващи звена. Настоятелството се уч-
редява по инициатива на директора на детската градина, училището или об-
служващото звено или на родители, учители или общественици. Настоятел-
ствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване 
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на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и 
по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с 
разпоредбите на този закон, на устава или учредителния си акт.

Съгласно действащата нормативна уредба училищните настоятелства 
имат само съвещателни функции и не участват реално в управлението на учи-
лището, поради което се чувстват слабо обвързани с образователните проце-
си там. Те обсъждат и правят предложения пред съответните органи за раз-
витието или за решаването на текущи проблеми на училището; съдействат за 
осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училище-
то и контролират целесъобразното им разходване; подпомагат изграждането 
и поддържането на материално-техническата база на училището; участват 
при избора на учебници от педагогическия съвет; подпомагат училищни-
те и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно 
обучение; съдействат за реализирането на извънкласните и извънучилищни-
те форми, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците; съ-
действат за включване на родителите при организирането на свободното вре-
ме на децата и учениците; предлагат мерки за подобряване на дейността на 
училището; организират обществеността за подпомагане на училището и др. 

Публикуваната преди няколко години за широко обществено обсъж-
дане Концепция за основните принципи и иновативните моменти в проекта 
на нов закон за предучилищното и училищното образование провъзгласи, че 
„родителите (настойниците) са пълноправни партньори на детската градина 
и училището в процеса на образование и възпитание на децата и учениците“ 
[Концепция за …]. 

Новият Закон за предучилищното и училищното образование пред-
вижда участие на представители на родителската общност и на органите на 
местното самоуправление в управлението на училището и детската градина. 
Прави се съществена стъпка към създаване на условия за сплотени, действе-
ни и демократично функциониращи общности в детската градина и учили-
щето чрез изграждане във всички училища и детски градини на Обществен 
съвет със следните права [Закон за …]:

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училище-
то и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението ѝ; 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на про-
грамите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически 
униформи; 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образова-
телния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, 
външното оценяване – за училищата и инспектирането на детската градина 
или училището; 

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и раз-
мера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за ин-
ституциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните 
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училища, които получават средства от държавния бюджет; 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средства-
та от установеното към края на предходната година превишение на постъпле-
нията над плащанията по бюджета на училището или детската градина; 

6. съгласува училищния учебен план; 
7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите 

при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогиче-
ски специалисти; 

8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на учеб-
ниците и учебните комплекти; 

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на 
дейността си констатира нарушения на нормативните актове; 

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1; 
11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищна-

та общност. 
Общественият съвет към училището ще се формира на принципа на 

легитимно представителство на заинтересованите страни и включва предста-
вители на родителите и общината. В обществения съвет на професионалните 
училища ще се включват и представители на бизнеса. С право на съвещате-
лен глас в работата на Обществения съвет ще участват задължително избран 
на Общо събрание представител на персонала на институцията, на учениче-
ското самоуправление и на Регионалното управление на образованието. За 
участие в заседания на обществения съвет могат да бъдат канени и експерти, 
представители на местната общественост, синдикати, НПО, бизнес и др.

Възможността за създаване на подобни съвети бе предвидена в Нацио-
налната програма за развитие на училищното образование и предучилищно-
то образование и подготовка, приета с Решение на Народното събрание през 
2006 година. В раздел Х, т.2 на Програмата е посочено, че „друга възможна 
форма (освен училищните настоятелства) за осъществяване на контрол по 
отношение на управленската дейност е създаването на училищни съвети, 
които да включват представители на родителите, учителите и общината, кои-
то в перспектива биха могли да се развият като колективни органи за упра-
вление на училището“ [Национална програма…]. 

Подписаното през м. октомври 2006 г. от Министерството на образова-
нието и науката и Националното сдружение на общините в Република Бъл-
гария „Споразумение за реализация на пилотен проект за децентрализация 
на управлението в системата на училищното образование“ включваше тези 
съвети като една от областите на сътрудничество в 10 пилотни общини. Об-
щина Шумен бе една от тези пилотни общини, които работиха по програмата 
на Министерството на образованието за децентрализация и засилено анга-
жиране на местните общности в управлението на училищата. Всички 23 об-
щински училища в Шумен вече имат 6-членни училищни съвети. Те включ-
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ват двама учители, двама родители и по един представител на Регионалния 
инспекторат по образованието и на кмета. В правомощията на училищните 
съвети са извършването на оценка на работата и професионалните качества 
на директорите на училищата и изготвянето на мотивирано предложение за 
стимулирането или санкционирането им. Освен това новите съвети даваха 
становище по проекта за бюджет на училището и неговото изпълнение. За 
разлика от училищните настоятелства, новите училищни съвети провеждаха 
задължително заседание на всеки 2 месеца.

Опитът от досегашното им съществуване показва, че има редица кон-
кретни въпроси, които трябва да намерят своето решение и регламентиране. 
Те са свързани с изясняване на същността, основните цели, компетенции и 
начин за организиране и функциониране на тези съвети. Практиката на об-
ществените съвети предлага възможни отговори на въпросите, свързани със 
същността, състава, институционализацията, функциите и правомощията на 
училищните съвети. 

Като техни положителни страни могат да се посочат:
1. Разширява се гражданското участие в управлението на образовател-

ната система на ниво училище.
2. Общественият съвет се създава с цел да се засили ролята на местната 

общност върху управлението и контрола на училището, както и да се създа-
дат възможности за стимулиране и контрол върху работата на директорите 
на училищата.

3. Общественият съвет включва представители на основните заинтере-
совани страни – работодателя (в лицето на РИО), финансиращата институ-
ция (в лицето на общината), педагозите (в лицето на учителите) и ползвате-
лите на образователни услуги (в лицето на родителите). Всяка от тези заинте-
ресовани страни независимо определя своите представители в съвета.

4. Делегирането на функции по контрола и оперативното управление на 
училището е предварително координирано.

5. Разчита се на съществуващ обществен консенсус и общи интереси.
6. Разширява се гражданското участие при решаването на конкретни 

проблеми, свързани с развитието и по-доброто управление на конкретното 
училище.

В същото време обаче се забелязват и някои отрицателни страни:
1. Общественият съвет е допълнителна нова структура, която дублира 

функции и дейности на вече съществуващи обществени структури за кон-
трол и консултиране в образованието, каквито са училищните настоятелства 
и обществените съвети по образование.

2. Замисълът Общественият съвет да действа като орган за оперативно 
управление на училището, трудно се съвместява с неговия обществен харак-
тер.

3. Делегирането на управленски функции и задачи на обществен орган 
е несъвместимо с добрия, ефективен и отговорен мениджмънт.
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4. Замисленият формат на обществено представителство на ниво отдел-

но училище е трудно осъществим от количествена и качествена гледна точка.
5. Пропорционалността на представителство е небалансирана – рабо-

тодателят и финансиращата институция са малцинство.
6. Самият директор като водещ отговорен мениджър на училището е 

извън Обществения съвет – това поражда стимули за намеса от негова страна 
при номинирането на представители в Съвета на учителския колектив и на 
родителите.

7. Ниското ниво на професионална компетентност на част от члено-
вете на Обществения съвет (напр. на родителите и учителите) би влязло в 
конфликт с нивото на делегирани правомощия и отговорности по контрола и 
управлението на училището.

8. РИО и общините не разполагат с достатъчно компетентен персонал, 
който да бъде рекрутиран в състава на всички училища на територията на 
общината и областта.

Въз основа на направения анализ на техните положителни и отрица-
телни страни, могат да се направят следните основни изводи по отношение 
на предвижданите в закона Обществени съвети:

1. Реализирането на възможността за създаването на тези Съвети все 
още е съпроводено с редица неясни и спорни моменти, свързани с техните 
функции, правомощия, конституиране, капацитет, вписване в мозайката от 
вече съществуващи обществени структури в сферата на образованието на 
местно ниво.

2. Независимо от това, че Общественият съвет у нас се създава по об-
раз и подобие на управляващите съвети в другите страни, не трябва да се 
отказваме от нашите традиции в училищното управление. Тази форма на об-
ществено управление е необходимо да се адаптира към манталитета на наше-
то общество и претегляйки внимателно всички положителни и отрицателни 
страни на международния опит по този въпрос, да се създаде система за кон-
ституирането, компетенциите и организацията на работа на Съветите, която 
да е подходяща именно за нас.

Всички тези забележки, както, разбира се, и мнението на заинтересова-
ните страни, трябва да се вземат предвид при изготвянето на правилника за 
условията и реда за създаването, устройството и дейността на Обществения 
съвет, който Законът разпорежда да бъде издаден от Министъра на образо-
ванието и науката.
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РИСУВАНЕТО ПО НАТУРА – СРЕДСТВО  
ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО-ЕСТЕТИЧЕСКО  

И ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ  
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Светозар Й. Чилингиров

NATURE PAINTING – A MEANS FOR ARTISTIC 
AESTHETIC AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT  

OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
Svetozar Y. Chilingirov

ABSTRACT: The nature painting is the main form of academic pictorial activity. 
The natural way of imaging involves extensive study, perception and construc-
tion of the object model in the course of direct observation. The main tasks of 
Visual activity are aimed at developing students’ observation, the activity of their 
perceptions and analytical thought processes to sensitize their sight. By drawing 
the nature, students master methods for building sites with suitable means of 
expression.
KEYWORDS: nature painting, Visual activity, nature drawing.

Изследването е финансирано по проект № РД  – 08-139/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Една от основните цели на учебно-възпитателния процес по изобра-
зително изкуство е формирането на емоционално-естетическо отношение на 
децата към обектите и явленията от заобикалящата действителност и раз-
витието на зрително- възприемателните и изобразително-творческите им 
способности. Чрез практическа изобразителна дейност (репродуктивна и 
продуктивна) и естетическо възприемане, дисциплината осъществява своя-
та образователно- възпитателна функция. В обучението по предмета се из-
ползват различни форми на изобразителна дейност. Чрез приложението им 
в образователния процес се осъществяват задачи, свързани с живописното, 
графичното и пластичното изобразяване. 
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Основните форми, използвани в обучението по изобразително изку-

ство, са: рисуване, апликиране и моделиране по представа, по памет и впечат-
ление, по преживявания, въображения, рисуването по натура, асоциация и 
др. Всяка форма съдейства по специфичен начин за формиране на определе-
ни качества на личността, за развитие на мисленето, въображението, зрител-
ната памет, чувствата, за хармоничното художествено- естетическо, интелек-
туално и емоционално развитие на детската личност. 

Рисуването по натура е основна форма на учебна-изобразителна дей-
ност. „При тази форма на работа, децата извършват подражателно (иконич-
но) изобразяване на конкретен обект (група) или съзнателно наблюдение, 
при което мисловните процеси вземат дейно участие. През цялото време на 
изобразителния процес изобразяваният предмет или група обекти се въз-
приемат визуално от изобразяващия. Цикълът „наблюдение – изобразяване – 
наблюдениe“ (съпроводен с краткотрайно запаметяване при смяна на дейст-
вията наблюдение, възприемане и изобразяване) се повтаря многократно до 
завършване на изобразяването“ [4:137] 

Основните дейности в работата по натура са възприемане на реалния 
обект и изобразяване на този обект. Целта на възприемането е обектът да 
може да се изучи за да може да се изобрази, т.е. без целенасочено, пълноценно 
и задълбочено изучаване на обекта, изобразителната задача не може да бъде 
изпълнена. Освен това, натурното рисуване предполага възприемане и есте-
тическо оценяване на обектите за изобразяване.

Очевидно е, че изобразяването по натура в най-чистия си вид не може 
да се приложи в предучилищна възраст, защото при тази форма на работа се 
изисква притежаване на богати и развити възприятия, продължително вни-
мание и целенасочено наблюдение. „Вниманието на децата в предучилищна 
възраст е нетрайно и неустойчиво, поради което те трудно вникват в специ-
фиката и подробностите на обектите и явленията. При преднамерено наблю-
дение на определен предмет, децата забелязват детайл от него или признак, 
като не успяват да разграничат главното от несъщественото при изобразява-
нето му“ [1:136]. 

На тази възраст, децата рисуват, апликират и моделират достъпни за 
възприемане и възпроизвеждане обекти от заобикалящата ги среда – образи 
на животни и птици, човешка фигура, превозни средства, дървета, сгради, 
цветя и много други. Изпълнението им става по памет, по впечатления или 
по изградена в тяхното съзнание представа за даден обект, по асоциативни 
връзки, породени от анализа на образци или показ на действие.

В началния етап на основна образователна степен като естествено логи-
ческо продължение на предметното рисуване от детската градина е включено 
рисуването по натура.

Тази нова форма на работа е възможна за осъществяване благодарение 
на сравнително по- устойчивото и концентрирано внимание, на интензивно-
то развитие на нагледно- образното и логическото мислене, на по- богатия 
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изобразителен опит на децата. В общия процес на художествено- естетиче-
ското възпитание в началното училище, натурното рисуване става полезно 
средство за формиране за естетическо отношение към действителността. 
Рисувайки по натура плодове, цветя, предмети от бита,обекти и явления от 
природната и архитектурна среда и др., изучавайки тяхната характерна фор-
ма, части, пропорции, цветове и др., децата проявяват интерес към красотата 
в природата и нейното богато разнообразие от форми и цветове. Малките 
художници виждат хармоничното съотношение между частите и цялото, ула-
вят ритъма на формите и приятните цветови съчетания.

От друга страна, чрез обучението по натурно рисуване се цели не само 
пълноценно да се възприемат и опознават подходящи обекти от действител-
ността, но същевременно да се развива наблюдателността като личностно 
качество. В процеса на опознаване и изобразяване на предметите от натура, 
децата не само ги съзерцават, а внимателно се вглеждат в тях, стараейки се да 
открият техните характерни особености – конструкция и локални цветове. 
Това зависи от развитието на зрителния апарат, от способността на децата да 
анализират и синтезират получените визуални впечатления.

Изобразяването по натура е основа на всички останали дейности, като 
най-вече е свързано с рисуването и моделирането по впечатление.

Рисуването по натура активизира цялостната умствена дейност. В хода 
на възприемането и възпроизвеждането, на който и да е обект от натура, де-
цата се учат да сравняват, да установяватприликата и разликата между пред-
метите, поставени като модели. А това е възможно да се осъществява чрез 
анализ на тяхната форма, големина, части, съотношение и взаимно разполо-
жение в пространството, локален цвят, специфични детайли и др. На второ 
място при натурното рисуване участват в единство почти всички мисловни 
операции – анализ и синтез, сравнение, обобщение и конкретизация. Първо-
начално предметът от натура се възприема като цяло. След това той се ана-
лизира от учителя с активното участие на учениците или разчитайки на тех-
ния опит, изобретателна подготовка и качества се оставят самостоятелно да 
направят това. Накрая в процеса на изобразяването му частите на предмета 
отново се обединяват в едно цяло, тъй както е той в действителност. С други 
думи на практика се осъществява синтез – анализ – отново синтез, като доми-
ниращи мисловни процеси.

„Натурното рисуване, отбелязва Д.Лозенски, развива пространстве-
но- конструктивно мислене и виждане. На рисувщия е необходимо ясно да 
се представи конструкцията на предмета, взаимната връзка между неговите 
части, характерът на формата, положението на предмета в пространството.“ 
А когато предметите от натура са два и повече, изобразителната задача се ус-
ложнява. Едновременно с това се повишава развиващото въздействие на тази 
форма по рисуване.

Рисуването по натура развива самоспособността на учениците от на-
чална училищна възраст да изобразяват ясно поставените модели, но влияе и 
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върху развитието на образно- зрителната памет. В практическата дейностслед 
това се затвърждават представите, придобити при анализиране на натурата. 
Това влияние се ограничава обаче само върху зрителната памет. Рисуването 
по натура оказва въздействие и върху останалите нейни видове: двигателна, 
емоционална, словесно- логическа.

Не на последно място трябва да отбележим, че нито една форма на 
работа не осигурява толкова активно и волево внимание на учениците към 
предмета, към анализа на неговата структура, какторисуването по натура. 
Развиват се качества на вниманието като разпределеност, устойчивост, кон-
центрираност. Създаването на интерес към този род изобразителна дейност, 
целенасоченото и активно участие на учениците в анализа на модела и него-
вото изобразяване, обуславят и възпитанието на вниманието. Това пък, от 
своя страна, представлява важно условие за по- доброто протичане на оста-
налите психически процеси, а оттук и за успешното изпълнение на рисунката 
по натура.

Ефективното използване на натурното рисуване развива наблюдател-
ността на учениците от началното училище, активността на възприятията им 
и аналитичните мисловни процеси. В този ред на мисли тази форма на изоб-
разителна дейност трябва да се разглежда като една потенциална възможност 
за достигане на емоционално- естетическо отношение на учениците към зао-
бикалящата действителност. 

Неговото значение се изразява основно в две направления:
1. развитие на изобразитено- творческите способности
2. развитие на общи способности и естетическа култура

Рисуването по натура дава възможности за:
• разширяване и задълбочаване на познанията за обектите и явленията 

от заобикалящия свят
• развиване на умения и качества за възприемане на важното, същест-

веното и характерното
• развиване на умения за възприемане на анализ на натурата от изобра-

зителна гледна точка
• развиване на способности за изобразяване на различни обекти
• развиване на способности за естетическо възприемане и естетическа 

оценка
• развиване на естетически вкус и естетическо отношение към света 

около нас

Да се научат учениците от начална училищна възраст внимателно да 
наблюдават, да анализират и възпроизвеждат поставените модели от натура, 
не е лека задача. При обучението от натурно рисуване те трябва да привик-
ват последователно /чрез зрителната информация, овладените знания и ус-
воените умения/ и правдиво да отразяват обективната действителност Всеки 
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учител трябва да се стреми, използвайки правилни и целесъобразни методи 
и похвати, да формира у учениците умение по-задълбочено да наблюдават 
натурата, по- точно и ясно да изграждат в рисунката си видимия образ на 
поставените модели от натура.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 
СЕМЕЙСТВО – ДЕТСКА ГРАДИНА

Снежа Н. Рачева

OPTIMIZATION OF THE INTERACTION FAMILY – 
KINDERGARTEN

Sneja N. Racheva

ABSTRACT: The theme of the pedagogical interaction between the family and 
the kindergarten is as old as preschool pedagogy itself. This question is impor-
tant because there can not be education and overall development of children 
separately in the family and institutions. These processes are complicated, long 
and  very responsible. All subjects involved in them – family and institution have 
to comply solely with the child development. This means that they need to realize 
the importance of the other, to assign its proper place, to work in unity and take 
equal responsibility for the development of preschool children.
KEYWORDS: interaction, family, kindergarten, socialization, education, part-
nership relationships, responsibility, competence, subjects.

Днешният свят – „светът на новото време“, изпълнен с динамика, допуска 
общуването да премине на друго ниво, под друга форма“ (Проф. д-р Е. Георги-
ева, 2011). Дали в забързаното ежедневие пропускаме да възпитаваме у децата 
усет за връзка с другия, нужда от комуникация, етикет на общуване? В този ис-
торически отрязък от времето е налице омаловажаване на нуждата от общуване 
между хората и в частност между родители и учители, пренебрегване в голяма 
степен на педагогическата компетентност и професионализъм на педагога от 
страна на родителите. Открива се една не положителна нагласа и отношение-
то на семейството към ролята на образователните институции за цялостното 
развитие на децата. Може ли без връзка между детска градина и семейство да 
се възпитава целенасочено, системно и нормално съвременното дете? Как и с 
какви методи и форми може да се осъществи това взаимодействие? 

В историческото развитие на предучилищната педагогика винаги тради-
цията за взаимодействие и сътрудничество е оказвала положително влияние 
върху възпитанието и социализацията на децата в тази ранна възраст. Това е и 
основната цел на образованието през този период от живота на детето. В днеш-
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но време, когато има изместване на ценностите и културата в обществото в 
друга плоскост, традициите в семейството до голяма степен липсват, неговите 
функции и роли са толкова разместени, че е необходим друг поглед, друга мето-
дика на работа със семейството. Факторите, оказващи влияние на тези процеси 
са много. Един от най-значимите е изключително бързото развитие и промени 
в начините на комуникация. Интернет пространството стана основен начин за 
връзка и за взаимодействие както между хора, намиращи се на огромни разсто-
яния, така и между членовете на семейството.  Това дава възможност за секунди 
да достигаме до информация, която преди 20 години щеше да стигне до нас със 
скоростта на керван в пустинята, да се свързваме помежду си за части от мига, 
независимо на какво разстояние сме един от друг. Тези технологии доведоха 
до своеобразно и непрекъснато глобализиране на света, което от своя страна 
създава и предпоставка за разпадане на семейните връзки и традиции. Семей-
ството вече не е производствена единица, която в единство да се труди, за да се 
прехранва, зависимостта на членовете на семейството един от друг до голяма 
степен липсва. Всеки негов член  независимо от останалите изкарва прехраната 
си, а това довежда до непрекъсната промяна в ролите. Брачните връзки вече не 
са с такава морална значимост, както преди 20–25 години. От тук трябва да се 
гледа и по друг начин на взаимодействието между семейство и детска градина. 
В никакъв случай не е необходимо да се пренебрегва или неглижира това взаи-
модействие, напротив трябва да му се отделя още по-важно място в работата на 
образователните институции. Значението на тези отношения до голяма степен 
бяха пренебрегвани в периода на преход в българското образование, както от 
родителите, така и от учителите, като разбира се това не е крайна констатация, 
заклеймяваща всички под един знаменател. Общите тенденции бяха такива.

Тоталитарната държава беше изградила място на детската градина, 
което до значителна степен изместваше ролята на семейството в обучението 
и възпитанието на децата, а на родителите бе предоставено да са предимно 
наблюдатели, които да изпълняват изискванията на детската градина и на 
останалите образователни институции. През този период работата между 
семейство и детска градина беше съобразена с изискванията на програми-
те за осъществяване на   възпитателния процес в институцията. Начините 
за взаимодействие бяха продиктувани от необходимостта да се осъществя-
ва обучение и възпитание на децата, подчинено на програмите, действащи в 
момента. Това също бе продиктувано от бързо наложени промени. Майката 
се превърна в работеща жена извън дома, с ангажименти, които затрудняват 
грижите за децата. Липсата на време на родителите, отне част от задължени-
ята на родителите и в този смисъл те се превърнаха в наблюдатели на разви-
тието на децата си и в изпълнители на изискванията на възпитаващия субект. 
Учителят и неговата компетентност бяха издигнати на много високо ниво. 
Взаимодействието между семейство и детска градина в този период може да 
се определи като обект – субект, не напълно разбира се, но до голяма степен. 
Основни форми на взаимодействие тогава бяха – родителски срещи, органи-
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зиране на празници и открити уроци за родителите, разговори с учителите, 
посещенията на учителите в домовете на децата.

През периода на прехода и т. нар. „демократични промени“ започна 
процес на отдръпване на доверието от детската градина от страна на роди-
телите. Прекалено бързо навлизащата и разностранна информация   и по 
въпросите на образованието от различни източници (не задължително дос-
товерни и научно доказани), свободата да се изказва мнение, да се изисква 
и т.н. – все резултати от „демократичните“ свободи, доведоха до загубата на 
доверието на родителите, в известна степен, към значението и ролята на об-
разователните институции.

На дневен ред пред педагогическата гилдия е именно промяната в целта 
на отношенията семейство – детска градина, по-точно – постигане на парт-
ньорски отношения, които да активират и участието на родителите в педаго-
гическия процес. Следователно е нужен друг поглед, друг подход и методика 
на взаимодействие със семейството. Налага се незабавно прилагане на нов 
модел на взаимодействие между тези най-важни социализиращи и възпита-
ващи субекти за децата в предучилищна възраст. 

Задачите, които предстои да се решават са изключително важни, отго-
ворни  и немалко. Формулирани накратко те са:

– Взаимно отваряне на образователните институции и семейството;
– Актуализиране на семейното образование;
– Стимулиране контактите между семейство и групата;
– Подпомагане преодоляването на трудностите във възпитанието на 

децата;
– Проучване на нови форми на взаимодействие.
Разбира се има стотици научни разработки по темата, както от западни, 

така от руски и не на последно място наши учени. Важно е да се отбележи, 
че изследванията в педагогическата практика показват отговорно отношение 
на детската градина към включването на семейството в цялостния процес на 
възпитание на децата. Водещата политика на детската градина е плавният 
преход между семейство и детска градина, който от една страна няма да нара-
нява и потиска  детето при напускане на дома, а от друга  при еднакви подход 
и изисквания от двете страни към децата, възпитанието, социализацията и 
обучението им ще е плавно и прогресивно, без да налага приспособяване на 
детето към различните подходи, методи и форми на комуникация и налагане 
на правила и норми от родителите и от детската градина. 

За реализирането на този процес трябва да се работи върху:
– Промяна в педагогическата култура на родителите, за да се превърне 

взаимодействието в професионално и ефективно сътрудничество и  взаимо-
помощ;

– Равнопоставеност на двата възпитаващи субекта и принос в цялост-
ния възпитателно-образователен процес и развитие на децата в предучилищ-
на възраст;
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– Изграждане у семейството на реална представа за значението на учи-

телската професия и осъзнаване необходимостта от съвместна работа между 
семейството и детската градина.

Родителите са реални партньори с учителите, вследствие на промяната 
в ролите, наложени от миналото. Учителят да е активен, възоснова на педаго-
гическата си компетентност и знания, а родителят пасивно-изискващ. Равно-
поставеността ще се получи чрез активно участие и взаимодействие от двете 
страни. Следователно е нужно да се намерят и прилагат, както традицион-
ните механизми и форми на работа между учител и родител, така и нови или 
по-скоро създаване на такива механизми на общуване, които да са благопри-
ятни най-вече за децата. Родителят има нужда да осъзнае, че възпитанието 
не е едностранен процес, не е приоритет единствено и само на обучаващата 
институция, че ученето е процес през целия живот на човека и всеки субект 
във взаимодействието с децата има своето място и роля. Ничий опит, знания 
и умения не са маловажни, напротив  правилно методически подходено, пол-
зата за подрастващите ще е огромна. Казаното открива и проблема за отго-
ворността на педагозите и родителите в тези процеси. Тя не бива да се приема 
за различна и да се дели – до тук е родителска, а от тук е на учителя. Вярно е, 
че обща отговорност няма, но в правилно, системно и целенасочено израбо-
тена и утвърдена взаимовръзка, с научно и хуманно координиране, може да 
се изгради единна работеща съвместна дейност.

Първата, но не по значимост страна на това взаимодействие, е оптими-
зиране на:

І.Принципите и подходите в това взаимодействие между семейство и 
детска градина за създаване на оптимална, променяща се и развиваща се об-
разователна среда за възпитание, социализация и развитие на децата в дет-
ската градина трябва да са подчинени на:

– Взаимна информираност между семейство и детска градина;
– Толерантност, доброволност и договореност между страните във вза-

имодействието;
–  Индивидуален подход; 
– Даване на равен старт и приемане на всички деца независимо от тях-

ната социална, етническа принадлежност или деца в неравностойно положе-
ние, както от учителите, така и от родителската общност;

– Публичност на работата в детската градина – институцията е достъп-
на за всички;

– Налагане на нов модел за обучение и възпитание на децата: обект – су-
бектни отношенията вече наложено през последните десетилетия са субект – 
субектни, т.е. детето е активен субект в процеса на обучение и възпитание, а 
учителя има нелесната задача да е негов модератор, да го провокира само да 
достигне до знанието, да е откривател, което в контекста на темата превръща 
и родителя в модератор. Времето на „наливането“ на знания в детските глави 
остана далеч в миналото. Този подход е недопустим, защото съвременните 
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деца не приемат такъв начин на обучение и ние възрастните, учители и роди-
тели е нужно да се учим от децата как да ги учим и това е непрекъснат процес. 

– Традиция и креативност – съчетаване на традициите в социализация-
та и обучението с новаторски и нетрадиционни принципи и дейности.

ІІ. Според проф. д-р Е. Георгиева (2011) „оптимизацията на взаимо-
действието семейство – детска градина се свързва със следните очаквания: 

– добронамереното отношение и квалифицираната помощ могат да на-
правят родителите „експерти“ във възпитанието;

– доверието и откритостта във взаимоотношенията е най-важната 
предпоставка за ефективно сътрудничество;

– обмяната на информация и равностойно участие е предпоставка за 
позитивно развитие на децата;

– запознаването със спецификата на възпитателно-образователния 
процес в детската градина съдейства за придобиване на адекватна представа 
относно отговорността на учителската професия;

– осъзнаване значимостта на взаимодействието между детска градина 
и семейството.“

ІІІ. Формите на взаимодействие и сътрудничество между детската гра-
дина и родителите са формални и неформални. 

1. Неформалните са ежедневните и непреднамерени, непринудени кон-
такти. Те способстват за по-близки партньорски връзки, емоционално-лич-
ностни, подчинени на доверие и съпричастност. 

– Ежедневните срещи – при приемане и изпращане на децата, са сред-
ство да се споделят и обменят преживявания, ситуации, притеснения, радо-
сти и постижения. Тук родителят и учителят стават близки вследствие на тези 
преживявания, разсъждават как да се постъпи в дадена ситуация или при 
възникване на непредвидени въпроси, действия, преживявания на детето. В 
тези моменти най-пълно се усеща и постига преливането, плавния преход от 
семейството в детската градина и обратно. По този начин учителят или роди-
телят получава най-много информация за детето, още повече ако е новопос-
тъпващо дете. 

– Друг вид неформално взаимодействие са съобщенията между двата 
субекта във възпитанието за определени постижения, празници и други ини-
циативи. Към тях може да причислим и таблата и изложбите с детско твор-
чество, подаръците за родителите или учителите, изработени от децата. 

– Организиране на съвместни празници, развлечения, екскурзии, учас-
тие на родителите в ежедневието на детето си чрез т. нар. „дни на отворените 
врати“, участие в инициативи като изготвяне на базари, изработване на ук-
раса, спортни състезания, викторини и т.н. Родителят в тези моменти не е 
наблюдател, не е пасивен, той участва в живота на детето извън дома, става 
част от неговата общност. По този начини се затвърдяват и укрепват както 
семейните взаимоотношения между родители и деца, така и между учители 
и родители и ги превръщат  на практика в партньори в нелекия процес на 
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развитие на малките деца. Чрез тези форми родителите най-леко и ненатрап-
чиво повишават своята педагогическа компетентност и култура. Получават 
практически опит. 

– Една нова неофициална форма на взаимодействие е използването 
на интернет технологиите за приемане и предаване на информация – скайп, 
фейсбук, вайбър. Чрез тези помощни методи и форми учителят и родителят 
при липса на време и възможност да се срещнат лично, могат да обменят съ-
щата информация чрез съвременните технологии. Може би някои ще отрекат 
тази форма, защото липсва личният пряк контакт, но трябва да подхождаме 
към това от положителната му страна. Новото време изисква нови средства, 
без да се пренебрегват старите и изпитани такива. Съвременният зает роди-
тел чрез тези форми може винаги да получи информация, да сътрудничи на 
учителя без непременно да се налага да се срещне с него. Та дори и да си опре-
дели среща с учителя в удобно и за двамата време.

2. При формалното общуване с родителите основно се цели да се пови-
ши педагогическата им компетентност чрез консултации, родителски срещи, 
беседи и лекции на вълнуващи родителите теми. За  да се преодолее тради-
ционното едностранно поднасяне на информация от педагозите към роди-
телите тенденцията е тези форми да се разнообразяват чрез практически и 
игрови ситуации, да се използват интерактивни метод – дискусии, разговори, 
казуси, тренинги, презентации и т.н.  От педагогическия си опит мога отго-
ворно да кажа, че когато тези формални срещи се организират по този нес-
тандартен начин – решаване на казус, влизане в роля и други, тогава актив-
ността на родителите е изключително голяма, а и ползата за него също.

ІV. Изключително важно в този двустранен процес и неговата оптими-
зация е анализирането на „психолого-педагогическия профил на съвремен-
ното българско семейство като   нагласи към взаимодействието с детската 
градина“ (Р. Пенев, 2008-2011).

1. Предпочитания към източниците на педагогическа информация. За 
младите родители това са средствата за масова информация и самообразова-
ние чрез Интернет, приятелски кръг, форуми т.н. това не омаловажава детска-
та градина като източник на информация, а по-скоро не е единствен такъв. 
Друг е въпросът с абсолютната достоверност на интернет информацията, но 
това не е от първостепенно значение за родителите, по-скоро това е начин за 
комуникация и споделяне.

Следователно предпочитанията на родителите трябва да бъдат удовлет-
ворени чрез такива електронни форми на комуникация и взаимодействие, за 
каквито стана въпрос по-горе.

2. Предпочитаните форми на сътрудничество от родителите, които раз-
гледах преди това, е нужно да бъдат актуализирани с нова и по-съвременна 
информация, поднесена чрез равностойно общуване и даваща възможност 
за отключване на възпитателни компетенции на родителите, даваща възмож-
ност за дискутиране и споделяне на мнения и опит, да изразяват становища 
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и отстояват свои тези, което ще им даде увереност и значимост в педагогиче-
ското общуване.

3. Проблемите, които вълнуват съвременния родител, не са свързани 
само с образователния процес и готовността на детето за училище, а и с ця-
лостния процес на развитие на детето в този период. Това води до заключе-
нието, че съвременната педагогика и програмните системи към нея трябва да 
се ориентират към тематика изведена от семейните проблеми и нужди.

4. Много важен момент във взаимодействието семейство – детска гра-
дина е и наличие на негативни нагласи на част от семействата към преду-
чилищното образование. Родителят се опитва сам да вмени някакви задъл-
жения спрямо учителя – така както ги разбира. Учителят е длъжен да научи 
детето да се съобразява с родителите. Прехвърлят се отговорности изцяло 
върху институцията, дистанцират се от ролята на възпитателен субект, в дру-
гата крайност се изземват функции на детската градина. 

Другият субект в това взаимоотношение – детската градина също „про-
меня своя профил“ (Р. Пенев – 2011). Директорът започва все повече да об-
щува със семейството,  както смята Р. Пенев (2011), става мениджър, който 
общува повече с родителите по повод финансовата обезпеченост на детската 
градина, в сравнение с комуникацията, свързана с повишаване на житейско-
педагогическата култура на съвременното българско семейство.“ Не отричам, 
че  има такива подходи, които не са за пренебрегване и тук наистина се вижда 
ролята  на мениджър на съвременния директор, който според мене трябва 
не само да познава всяко дете и неговите родители, но да е запознат с техни-
те проблеми и предпочитания, да намира верен подход към всяка ситуация 
и проблем. Налага се нуждата не само да е мениджър, а и добър психолог, 
да съпреживява с всеки участник в този процес и да намира отговор, който 
да удовлетворява и двете страни от взаимодействието, разбира се първос-
тепенно значение има детето, а не родителите или учителите му. Това изис-
ква непрекъснато развитие и повишаване на квалификацията, познаване на 
нормативната база и придобиване и притежаване на качества като емпатия, 
добросъвестност, принципност, толерантност, справедливост и т.н. Директо-
рът трябва да намери начини и методи да мотивира съвременните учители да 
работят с желание, всеотдайност и без да пестят усилия, да продължават ква-
лификацията си и да умеят да бъдат на ниво, достойно за уважение и респект. 
Младият новопостъпил учител според моето скромно мнение трябва да има 
време да навлезе в нелеката професия на учител, а това може да се постигне 
като подготовката започне от Университета – чрез стимули за добрите и ам-
бициозни студенти, а в детската градина като се прикрепи към него утвърден 
специалист. Това са въпроси, част от които трябва да се решат законодателно, 
а други на местно ниво – община или детска градина. За да е със самочувст-
вие на равностоен партньор във взаимодействието със семейството, учителят 
трябва да има съзнанието, че притежава висок капацитет на професионали-
зъм в работата си – компетентност, качества, знания и умения.
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В контекста на вече казаното възниква и проблема, как да се мотивират 

и вече утвърдените специалисти, натрупали опит и практика, които в днеш-
но време са равнопоставени с младите и неопитни учители. Трудно може да се 
стимулира един учител, колкото и добър и отдаден да е той на професията си, 
който има нелеката задача да се промени, да продължи да се усъвършенства, да 
учи младите, без да получи нещо насреща. Всички тези проблеми е нужно да се 
обсъдят и решат от Законодателя, ако искаме реална реформа в образованието. 

Всички субекти в образователния процес е нужно да бъдат както нор-
мативно определени, но и да знаят своите права и задължения и да носят фак-
тическа отговорност при неизпълнението им.

Казано по друг начин оптимизацията на процеса на взаимодействие 
между семейството и детската градина трябва да започне от нормативната 
уредба, да премине през стандартизирането му и понататъшното му реално-
то осъществяване. Необходимо е да се определят отговорностите и тяхната 
реализация. Да се изгради и започне да функционира система за контрол на 
тези процеси, а при необходимост тази система за контрол да разполага със 
средства за превенция. Така  всяка брънка във веригата от субекти във въз-
питанието, обучението, социализацията и въобще в цялостното развитие на 
децата във всеки един етап от живота им, ще познава проблематиката, ще 
търси правилните начини, форми   и средства за постигане на целта, ще се 
стреми непрекъснато да се усъвършенства и развива и ще поеме правилно 
отговорностите си в този изключително важен и много дълъг процес.

Ползите от създаването на систематизирана методика по взаимодейст-
вието между образователните институции и семейството ще бъдат огромни 
за всички участници. Родителите ще имат нужната педагогическа ориентира-
ност и компетентност, чувство за принадлежност, мотивиращо активността 
на взаимодействащите страни.  По този начин ще се създаде благоприятна 
педагогическа атмосфера. От тук поделена отговорност за възпитанието и 
развитието на децата. Най-много ползи естествено ще има за детето, което 
ще се чувства по-сигурно и по-обичано, а това в този период от живота на 
малкото дете е най-важният мотив(макар и подсъзнателен) за развитие.

References
1. Georgieva, E. Aktualni problemi na preduchilishtnata pedagogika. B., Universitet „ 

Prof. Asen Zlatarov“, 2005.
2. Georgieva, E., Saremenni aspekti na vzaimodeistieto mejdu detska gradina I 

semeistvo – Nacionalna konferencia s mejdunarodno uchastie „Detskata gradina i semeistvoto.
tradicii, cennosti, inovacii“, Burgas. 2011.

3. Penev. R, vizia na savremennite roditeli za aktualnite povedencheski I obrazovatelni 
problemi v perioda na detstvoto.  – IV Pedagogicheska konferencia po preduchilishtno 
vazpitanie, Stara Zagora, 2011.

Снежа Н. Рачева



869

ЛАПБУКЪТ – ИНОВАТИВНО СРЕДСТВО  
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНОТО 
УЧИЛИЩЕ ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРИРОДНАТА  

И ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА 
Снежана Лазарова, Мария Иванова

LAPBOOK – AN INNOVATIVE MEANS TO EDUCATE 
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN LEARNING  

THE NATURЕ AND SOCIAL SURROUNDINGS
Snezhana Lazarova, Maria Ivanova

ABSTRACT: This article aims to present a new interactive tool that enters the 
Bulgarian elementary school – lapbook. Its use in the educational process helps 
to increase interest and cognitive activity of students, develop their creativity and 
creative thinking.
KEYWORDS: lapbook, elementary school, education, creativity.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-131/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Съвременният динамичен и глобализиращ се свят поставя редица пре-
дизвикателства към образованнието. Това налага усилията да се насочат към 
усъвършенстване на образователния процес, към „обновяване на методиката 
и организацията на учебно-възпитателната работа в началното училище“[2]. 
За да отговорят на съвременните изисквания към училищното образование – 
да превърнат училището в желана територияи да успеят да променят тради-
ционния начин на преподаване, при който учителят е в ролята на „даващ“ 
знания, е необходимо педагозите непрекъснато да повишават нивото на своя-
та професионална компетентност. Те трябва да могат да реагират адекватно 
на промените, които настъпват, да организират качествен образователен про-
цес, да адаптират учебното съдържание, съобразявайки се с индивидуални-
те и възрастовите особености на децата от класа, с техните интереси. Това 
налага всеки учителда търси нови ефективни, иновационни форми, методи и 
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средства на обучение, които да прилага в своята работа. Една от възможност-
ите да се постигне товае използването на лапбука в образователния процеска-
то едно ново и интересно средство. 

Думата лапбук произлиза от англ. lapbook, което дословно се превеж-
да като„сгъваема книга“ (lap -сгънат, book – книга) или това е малка сгъвае-
ма информационна книжка, в която са събрани всички материали по дадена 
тема. За първи път терминът „лапбук“ е въведен отTammy Duby – майка и пи-
сателка от Вирджиния, която систематизирала информацията по дадена тема 
в малка папка, за да я използва при обучението на децата си. Тъй като самата 
книжка е малка и може да се събере на коленете на всяко дете, тя я нарекла 
лапбук[3]. Така тази интересна книжка започва все по-често да се използвав 
американската образователна система, и най-вече в домашното образование 
–Homеschooling – с цел да се представи по увлекателен начин изучаваният ма-
териал. Информацията в тази интерактивна книжка се представя чрез няколко 
малки сгъваеми книжки – „мини книжки“ и други материали, подчинени на 
общата тема. В лапбука чрез различни подвижни елементи – отварящи се про-
зорци, врати, джобове, разтварящи се или сгъващи се листи и други забавни 
детайли се представя необходимото за усвояване учебно съдържание по дадена 
тема. В тези подвижни елементи могат да се поставят рисунки, кратки текстове, 
гатанки, стихотворения, пъзели, картини, игри и др. По този начин се привли-
ча вниманието на детето и се провокира интереса мукакто към самата книжка, 
така и към информацията в нея.Така представен – по интересен и забавен на-
чин, учебният материал се запомня по-лесно от учениците, затова считаме, че 
лапбукът може да намери приложениеи в българското начално училище.

При усвояване на ново учебно съдържание лапбукът може да се използва 
всеки час. Тъй като подготовката му изисква време, в него могат да се вклю-
чат задачи, информация, игри, свързани с учебното съдържание по няколко 
теми. В този случай учениците го попълват постепенно, т.е.изпълнят само-
тези задачи, които са пряко свързани с конкретната тема на урока. Попъл-
ването на книжката продължава и в следващите часове, до изчерпването на 
темата. Използването на това средство съдейства за повишаване на интереса 
към изучаваните теми, за развитие на вниманието, паметта и други познава-
телни процеси.

След приключването на темата учениците могат да вземат лапбука вкъ-
щи и да го използват при подготовката си за уроците, за затвърдяване или 
обобщение, за да си припомнят вече усвоените знания и да разказват по него 
на родителите си, като се уповават на включените в него задачи.Веднъж съз-
дадена, тази информационна книжка може да се използва от децата по всяко 
време, а товадава възможност на учениците бързо да възстановятпознанията 
си по дадена тема.Затова считаме, че в началното училище лапбукът може да 
се използва с успехпри обобщаване и систематизиране на знанията. 

Учениците могат и самостоятелно да изготвят лапбук по предварител-
но зададена тема от учебното съдържание или за представяне на резултати от 
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проектна работа, но за целта те трябва предварително да са работили с него, 
да знаят как се изготвя и каквотрябва да съдържа. В процеса на своята из-
следователска дейност учениците сами търсят,подбират, анализират и пред-
ставят информация по темата.За да създаде всеки своята информационна 
книжка, е необходимои сам да подбере интересни задачи, да проведе наблю-
дения и др.По този начин подготовката на лапбука съдейства за обогатяване 
знанията на учениците за природната и обществената среда и за формира-
не на редица умения. Всеки може да представи информацията по избраната 
тема по интересен за него начин, според своите виждания и предпочитания, 
т.е. използването на лапбука съдейства за постигане на индивидуализация и 
диференциация при обучението на учениците, превръща ги в активни учас-
тници в учебния процес.

Ако трябва да обобщим казаното дотук, в началното училище лапбукът 
може да намери приложение:

– при усвояване на ново учебно съдържание;
– при затвързяване и обобщаване на знанията и уменията на ученици-

те;
– при самостоятелна подготовка, свързана с изследователска работа по 

дадена тема, с представяне на резултатие от работа по проект и др. 
Независимо от това с каква цел се използва лапбукът в началното учи-

лище, при създаването му могат да се откроят следните етапи [по 1]:
– избор на тема – лапбук може да бъде направен за всяка тема, свързана 

с природната и обществената среда – за животните, за растенията, за 
празниците на страната, за сезоните, за природни бедствия, за извест-
ни личности, за важни исторически събития и др. Информационната 
книжка може да обхваща една обща тема или да е само за част от нея – 
например при запознаване с природната среда темата може бъде „Раз-
нообразният свят на растенията“ или да се конкретизира – „Растения-
та в гората“, а може да се сведе до конкретен представител „Липа“;при 
запознаване с обществената среда – тема „Известни българи“ или по-
конкретно „Известни български спортисти“ или за конкретна личност 
(по избор). За учениците от трети-четвърти клас, които сами подготвят 
своя лапбук се препоръчва темите да бъдат по-конкретни, за да задълбо-
чат познанията си за даден обект, предмет, личност, явление, събитие.

– съставяне на план на лапбука – това е най-продължителният етап 
от подготовката. Тук се определят подтемите или основните въпроси, 
задачи – всяка, от коитотрябва да има ясна цел.Подбира се информа-
цията, която ще се представи на учениците, като тя трябва да е съо-
бразена с техните възрастови и познавателни способности. Всяка от 
тези подтеми се представя чрез отделните малки книжки или елемен-
ти, които ще са включени в лапбука.При изготвянето им няма ограни-
чение за техния брой, но с оглед препоръчителната големина – А4/А3 
на лапбука, могат да се подберат 7–9 различни задачи (елементи).

Лапбукът – иновативно средство за обучение на учениците ...



872
– създаване на модел на лапбука  – рисува се или се чертае схема на 

лапбукът (визуализация на лапбука); обмисля се разположение-
то на всеки един елемент, начина на представяне на въпросите и 
задачите,определни в плана (текст, игри, познавателни задачи и др.), 
както иизбранитевече елементи– джобчета, прозорчета, хармоники, 
мини-книжки, въртящи кръгове, картички, отварящи се страници, 
шестоъгълици, цветя, пликове с различни форми и др.;

– изработване на лапбука – на този етап се изработва лапбукът, като 
се изготвят елементите и се поставят на вече определните в предход-
ния етапместа. За целта могат да се използват и интернет ресурси с 
готови шаблони.

След този етап лапбукът е готов и може да се използва в учебния про-
цес.

Тъй като според нас лапбукът е отлично средство, с помощта на което 
могат да се затвърдят, обобщят и систематизират знанията и уменията на уче-
ниците по определена тема, ние решихме да го включим в часовете по човека 
и природата именно с такава цел. За първи път използвахме лапбук в урок за 
обобщаване и систематизиране на знанията на ученицитепо темата „Свой-
ства на водата и въздуха“, която се изучава в трети клас. В създадената от 
насинтерактивна книжка „Въздух и вода“ са събрани материали, свързани с 
вече изучени теми за въздуха и водата. Целта на този лапбук е от една страна 
да се затвърдят, систематизират и обогатят знанията за въздуха и водата и да 
се установи връзката между някои природни процеси и явления.

На първата страница са записани гатанки за въздуха и водата (сн. № 1), 
които имат за цел да насочат внимането на учениците към темата и да стиму-
лират тяхната съобразителност и логическо мислене. 

         Снимка № 1   Снимка № 2
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Папката се състои от 9 мини книжки или елементи(сн. № 2 и сн. № 3), 

създадени с определена дидактическа цел:
1. Книжка хармоника – целта е да се затвърдяват знанията на учени-

ците за основните свойства на въздуха и водата – цвят, форма, маса, обем, 
мирис, вкус и да ги отбележат;

2. Игра – по движението на коня трябва да открият най-важния еле-
мент в състава на въздуха – така учениците разбират, че този елемент се на-
рича кислород; обогатяват се знанията им за въздуха;

3. Разтварящо се цвете– в негое представена допълнителна инфор-
мация, свързана с основните химични елементи в състава на възуха и техния 
относителен дял в него; обогатяват се знанията за въздуха;

4. Въртящкръг – припомнят се знания, свързани с движението на въз-
духа, като в неподвижния кръг учениците записват различни видове ветро-
ве – някои от които те знаят, а останалите трябва да попълнят, след като из-
вършат проучвателна дейност;

5. Игра „Мрежа от думи“ – учениците откриват различни вещества, за 
които трябва да отбележат в поместената таблица дали се разтварят или не се 
разтварят във вода; затвърдяват се знанията за свойствата на водата;

6. Разгъващ се лист – в центъра му е поместена схема на кръговрата на 
водата. Учениците трябва да запишат на определените места различние про-
цеси, свързани с кръговрата на водата в природата; затвърдяват се знанията 
за кръговрата на водата;

7. Лабиринт  – развлекателен елемент, чрез който сеоткрива една от 
възможностите за използване на водата в живота на хората

8. Текст за допълване – обобщават се знанията за значението на възду-
ха и водата и тяхното опазване;

9. Мисловна карта  – обобщават се и се систематизират знанията на 
учениците за въздуха и водата, тяхното значение и опазване.

Снимка № 3
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В тази малка информационна книжка ние представихме нашата идея за 

обобщаване и систематизиране на изучената информация, свързана с възду-
ха и водата, по един различен и забавен начин. Учениците работиха с жела-
ние, а наблюденията ни показват, че използването на лапбукав учебния про-
цес провокира любознателността и инициативността на учащите, съдейства 
за повишаване натяхната познавателната активност и интерес.По този начин 
съществената информация по темата се запомня по-бързо и лесно, а урокът 
за учениците протича под формата на игра.

Веднъж работили с лапбукв часовете, учениците проявяват интерес и 
желание впоследствие сами да изготвят своя информационна книжка както 
по други теми от учебното съдържание по човекът и природата, човекът 
и обществото, така и по теми, свързани с различни извънкласни дейности. 
Това способства развитието на техните творчески способности, защото в 
процеса на изготвянето на лапбука те са дизайнери, художници, съчиняват 
загадки, кратки стихотворения, формират и редица умения  – да планират 
работата си, да търсят и систематизират информация, да изразяват и пред-
ставят свои мисли. Така използването на лапбука в учебния процес създава 
условия за развитие на личността, за повишаване на познавателна активност 
и мотивацията за учене, превръща ученика в активен участник в образова-
телния процес. 

Създаването на лапбук както от учителя, така и от учениците е съпът-
ствано с някои трудности: необходимо е повече време – за обмисляне на зада-
чите, за подбор и представяне на информацията, за избиране и изработване 
на елементите, които ще се включат, необходими са и средства – за изготвяне 
на самата книжка и занейното естетическо оформяне. Независимо от това, 
предимствата от използването на лапбукав образователния процес, без-
спорно са повече и те са следните:

– съдейства за по-лесното разбиране и запомняне на информацията по 
дадена тема;

– отлично средствое за затвърдяване и обобщаване на вече изучено 
учебно съдържание;

– разнообразява урока;
– дава възможност учениците да задълбочат познанията си за природна-

та и обществената среда съобразно своите възможности и интереси;
– може да се използва за представяне на резултати от работата по про-

ект или друга изследователска дейност;
– формират се умения у учащите самостоятелно да търсят, подбират и 

представят информация;
– създава предпоставки за развитие на творческите способности на 

учениците, на тяхната креативност и въображение.
В заключение можем да кажем, че използването на лапбука в учебния 

процессъдействаза повишаване на познавателната активност и интерес на 
учениците,за обогатяване на знанията им за природната и обществената сре-
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да, спомага за формиране на умения,които са им необходими както в учебна-
та дейност, така и в живота.

Съвременните условия и новите изисквания към училищното образо-
вание налагат учителятнепрекъснато датърси иизползва нови методи, сред-
ства и технологии в обучението, които да му помогнат да подготви личности, 
необходими на съвременното общество – личности самостоятелни, активни 
и уверени, които могат нестандартно да мислят, да предлагат и реализират 
различни идеи.
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РЕСУРСНИЯТ УЧИТЕЛ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА – 
КОМПЕТЕНЦИИ И ФУНКЦИИ

Снежана Х. Николова, Гергана К. Събева

THE RESOURCE TEACHER IN THE KINDERGARTEN – 
COMPETENCIES AND FUNCTIONS
Snezhana H. Nikolova, Gergana K.Sabeva

ABSTRACT: The resource teacher teaches and educates children and students 
with special educational needs. He/she supports their successful integration and 
inclusion in the educational environment. There is an educational, consultative, 
coordinating function and rehabilitation. It is necessary to maintain close pro-
fessional contact with other teachers from the kindergarten, the parents of the 
injured child, with assistant educators and medical staff.
KEYWORDS: resource teacher, competences, functions, integrated training, chil-
dren with special educational needs

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания “ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Според Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици 
със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания 
(изм. и доп. ДВ. бр. 59 от 4 август 2015 г.) децата със специални образовател-
ни потребности се обучават и възпитават интегрирано в детските градини 
(чл. 3, ал. 1).

Интегрираното обучение се определя като процес, при който детето не-
зависимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда. 
Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща сре-
да, към която се отнасят следните компоненти:

☐ Достъпна архитектурна среда
„Всички детски градини да осигуряват подкрепяща среда, която не се 

изразява само в достъпна архитектурна среда, специализирани и техниче-
ски оборудвани кабинети за работа с деца и пр., а включва и ангажименти, 
свързани с цялостен цикъл на обгрижване на деца от рисковите групи (зани-
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мални, целодневен режим, извънкласни, извънучилищни и други форми на 
педагогическо взаимодействие)“[1:185].

☐ Екип от специалисти
Към този екип се включват учители  – специални педагози, ресурсни 

учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора и други спе-
циалисти, както и родителите, настойниците или попечителите на децата със 
специални образователни потребности.

☐ Индивидуални образователни програми
При необходимост се разработват учебни програми по специалните 

учебни предмети за децата с увреден слух (индивидуално формиране и раз-
витие на устната реч, развитие на речта, музикални стимулации, фонетична 
ритмика и моторика, реч и предметна дейност) и за децата с нарушено зрение 
(по зрително подпомагане, ориентиране и мобилност и полезни умения).

☐ Дидактически материали, учебни помагала, специални учебно-тех-
нически средства и апаратура, специализирани софтуерни продукти и други.

Обучението и възпитанието на децата със специални образователни 
потребности се осъществява по програмите за предучилищно възпитание и 
подготовка (чл. 5). Интегрираното обучение и възпитание на децата се ор-
ганизира и осъществява от детската градина съвместно със съответния ре-
сурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на 
деца със специални образователни потребности (чл. 6). Децата с нарушения 
се обучават съвместно с децата в групата с помощта на ресурсен учител и 
други специалисти от ресурсните центрове (рехабилитатор на слуха и говора, 
педагог на зрително затруднени деца, логопед, психолог).

За да бъде подпомагано едно дете от ресурсен учител или от други спе-
циалисти в детската градина, преди това то трябва да бъде представено пред 
Екип за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат 
по образование (ЕКПО към РИО), който разглежда документите на детето, 
обследва го и излиза със становище и предложение към родителите за вида 
на детската градина и формата на обучение.

Когато дете със специални образователни потребности постъпи в об-
щообразователна детска градина, то се представя пред Екип за подкрепа на 
личностно развитие, който провежда комплексно педагогическо оценяване и 
подпомага обучението и възпитанието му. Според Наредба № 1/23.01.2009 г. 
на МОН (чл. 25 и чл. 26, изм. и доп. ДВ. бр. 59 от 4 август 2015 г.) оценяване-
то се извършва съгласно количествени и качествени показатели, установени 
чрез формални и неформални процедури – стандартизирани психологически 
тестове, анкети, интервюта и други диагностични методи. Екипът се назнача-
ва със заповед на директора на детската градина не по-късно от 1-ви септем-
ври за срок от една учебна година.

Вътрешноучилищният екип функционира през цялата учебна година 
по график, който е представен на директора на детската градина и одобрен 
от педагогическия съвет. Според Закона за предучилищното и училищното 
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образование (чл. 189, 2015) Екипът за подкрепа за личностно развитие в дет-
ската градина: 1) идентифицира силните страни на детето, затрудненията, 
свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за 
тяхното възникване; 2) извършва оценка на индивидуалните потребности на 
детето; 3) изготвя и реализира план за подкрепа; 4) извършва наблюдение и 
оценка за развитие на всеки конкретен случай.

Част от неговите функции са:
☐ разработва в началото на учебната година индивидуални образова-

телни програми за съответната учебна година съвместно с учителите 
на съответната група в детската градина, с психолога, с рехабилита-
тора, с логопеда, с родителя, настойника или попечителя и със спе-
циалиста, определен от директора на специализираната институция 
за деца (доп. ДВ. бр. 59 от 4 август 2015 г.);

☐ проследява динамиката в развитието на детето и изпълнението на ин-
дивидуалната образователна програма в края на всеки учебен срок и 
изготвя писмен доклад до директора на детската градина за резулта-
тите от обучението и възпитанието детето през учебната година съ-
гласно Рамка на отчетен доклад за работата на екипа от специалисти;

☐ внася промени в индивидуалната образователна програма на детето в 
зависимост от резултатите от оценяването в процеса на обучението и 
динамиката в развитието му.

Координирането на дейностите по индивидуалната образователна про-
грама на дете със специални образователни потребности се осъществява от 
ресурсния учител (чл. 36).

Ресурсният учител трябва да има много добра професионална подго-
товка за работа с определена група деца. „Това означава, че в предварителната 
подготовка на този учител е необходимо акцентът да се постави върху фор-
мирането на компетенции за работа в сферата на интегрираното образование 
и тази подготовка трябва да се отличава от традиционната, досегашната под-
готовка на специални педагози“ [4:51].

Ще представим компетенциите и основните функции на ресурсния 
учител, заложени в типовата му длъжностна характеристика.

Компетенциите, които трябва да притежава ресурсният учител могат 
да се обобщят в две основни направления:

✓ Специално-научна подготовка
По време на обучението си студентите по специална педагогика е необ-

ходимо да се запознаят с философията, политиката, постиженията и новите 
парадигми в областта на приобщаващото обучение и възпитание на децата 
със специални образователни потребности. База на подготовка трябва да са 
новостите в приложните и технологични аспекти на обучението на децата със 
специални образователни потребности. В поредица от учебни дисциплини се 
залага специалните педагози да познават характерните когнитивни и лично-
стни особености на децата с увреждания и техните образователни потребно-
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сти. В края на обучението си, бъдещите ресурсни учители трябва да притежа-
ват многофункционални знания, умения и компетенции за работа с деца със 
специални образователни потребности.

✓ Педагогическа и методическа подготовка
Ресурсният учител приема и признава различията между децата, той 

признава правото на децата със специални потребности на интегрирано обу-
чение, образование и възпитание по местоживеене, в детските градини. За да 
е успешна работата му с тези деца, специалният педагог приема индивидуал-
ността им и се съобразява с нея. Той е подготвен да идентифицира образова-
телни и възпитателни потребности; да идентифицира равнище, компетент-
ност, особености и предпочитания в стила на учене в индивидуален план.

Ресурсният учител владее различни методи за планиране на образова-
телния процес, за разработване на различни образователни материалии за 
свързване на поставените цели с процеса на обу чение и възпитание и с оч-
акваните резултати за всяко дете със специални образователни потребности. 
Той познава и прилага разнообразни образователни стратегии, методи и тех-
ники за преподаване, обучение, възпитание, учене и мотивиране на тези деца.

Много важен аспект в педагогическата и методическата подготовка на 
ресурсния учител в детската градина е умението му да оцени качествата и 
пригодността на у чебните и образователните материали, разработени в съ-
ответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете със 
специални образователни потребности, както и да прилага разнообразни 
форми и средства за контрол и оценяване на постиженията им в учебно-въз-
питателния процес.

Основните функции на ресурсния учител (в квалификационната му ха-
рактеристика) са обобщени в следните насоки:

1. Планиране. Подготовка на учебния и на образователно-възпитател-
ния процес.

Ресурсният учител трябва да има мултифункционални възможности. 
За да се справи с предизвикателствата на приобщаващото образование, той 
трябва добре да планира своята дейност. Затова той:

☐ изготвя годишен план за дейността си;
☐ участва в разработването на индивидуалната програма за обучение и 

развитие на децата със специални образователни потребности;
☐ планира взаимодействията си с учители, родители, социални парт-

ньори;
☐ участва в разработването на учебните програми в детската градина;
☐ участва в планирането на дейности в детската градина;
☐ определя конкретните образователно-възпитателни цели за децата 

със специални образователни потребности за всяка учебна единица 
съвместно с учителя в детската градина и взема участие в провежда-
нето на ситуациите;
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☐ съдейства за планиране на необходимите ресурси и материално-тех-

нически средства за осигуряване на качествен образователно-възпи-
тателен процес за децата в детската градина.

Наред с изброените по-горе функции ресурсният учител планира и 
дейности, свързани с професионалната му квалификация, усъвършенстване 
и развитие.

2. Осъществяване на обучението, възпитанието и подпомагането на 
децата със специални образователни потребности в групата в детската 
градина.

В чл. 6, (3) на Наредба № 1/23.01.2009 г. на МОН (изм. и доп. ДВ. бр. 
59 от 4 август 2015 г.) се посочва, че „с децата със специални образователни 
потребности които се обучават и възпитават интегрирано, може да се осъ-
ществява и индивидуална, и групова работа в стая, оборудвана с технически 
средства и дидактически пособия, в кабинета на рехабилитатора и в логопе-
дичния кабинет“. Прилагайки тази наредба, ресурсният учител работи инди-
видуално или групово с децата със специални образователни потребности по 
програмите на детските градини. Освен това той съдейства за организиране и 
адаптиране на пространството в стаята за ефективно включване на тези деца 
в учебно-възпитателния процес, както и за поддържане на коректни взаимо-
отношения, общуване и сътрудничество между всички деца.

Ресурсният учител съобразява своите изисквания към децата, които 
подпомага с възрастовите им особености и с образователните им потребно-
сти. За целта използва подходящи образователни стратегии, методи и техни-
ки, които мотивират децата и стимулират личностното им развитие; стиму-
лират дейностния подход в обучението и „ученето чрез правене“.

Според П. Терзийска (2005) подпомагането на интегрираното дете е 
най-важната функция на ресурсния учител. За тази цел той създава четири 
стратегически модела, с които да мотивира и насърчава децата със специални 
образователни потребности към учене. Тези модели са:

☐ Идентифициране на образователните потребности.
☐ Разпределяне на учебното съдържание в специални програми.
☐ Разработване на подходяща методология, която да улеснява усвоява-

нето.
☐ Координиране на необходимите ресурси [4:53].
Прилагането на изброените стратегии създава атмосфера на доверие, 

разбиране и позитивно отношение.
3. Формиране на общи знания, умения, отношения и ценности.
Едни от важните функции на ресурсния учител се отнасят до съдей-

ствието му за формиране у децата със специални образователни потребно-
сти на комуникативни умения, на умения за самостоятелна работа и работа в 
група и в екип. Едновременно с това той съдейства и за формиране на общо-
човешки ценности за уважение и зачитане на индивидуалността и уникал-
ността на отделната личност, както и за създаване на обществена нагласа в 
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подкрепа на приобщаващото образование в духа на новия Закон за предучи-
лищното и училищното образование (2015).

4. Оценяване и отчитане на динамиката в развитието на познавател-
ните процеси и на личността на децата и на постиженията им в учебно-
възпитателния процес.

Ресурсният учител трябва да може да използва различни методи и пох-
вати за събиране на информация и за оценяване на равнището на усвояване 
на учебното съдържание съобразно възрастовите и индивидуалните особе-
ности на детето, спецификата на образователното направление и конкретна-
та педагогическа ситуация. Той е един от основните участници в оценката на 
развитието на познавателните процеси и на личността на детето.

5. Подпомагане на учителя в детската градина.
От ресурсния учител се изисква не само висока компетентност по отно-

шение на оценяването на особеностите в развитието на децата със специални 
образователни потребности. За да е успешна работата му в детската градина, 
той трябва да работи в екип и сътрудничество с другите специалисти, които 
подпомагат интегрираните деца. Задължително е ресурсният учител да кон-
султира учителите по въпроси, свързани с образователните потребности, 
произтичащи от конкретното увреждане или нарушение, както и с начина, по 
който децата ще получават учебната информация по време на педагогическа 
ситуация. Много от учителите в детската градина се чувстват неподготвени 
и не достатъчно компетентни за общуване с децата със специални образова-
телни потребности. Затова ресурсният учител ги консултира и по въпроси, 
свързани с участието им в различните дейности и ситуации, когато в групата 
има дете със специални образователни потребности; предоставя им специал-
на литература и друга информация за методите и похватите за компенсация, 
рехабилитация и корекция на увреждането или нарушението.

6. Подпомагане на родителите.
Учителите в детската градина и специални педагози трябва да работят 

съвместно и с родителите на децата. От семейството може да се получи ценна 
информация за здравословното състояние, характера на децата, за поведе-
нието им в домашна среда. Това е възможност за изграждане на единна педа-
гогическа стратегия и за даване на приблизителни насоки за възпитателните 
действия в семейна среда. Работата с родителите на децата със специални об-
разователни потребности трябва да бъде приоритет, защото от тяхната нагла-
са и участие до много голяма степен зависи изпълнението на предвиденото в 
индивидуалната образователна програма.

Ресурсният учител трябва да запознае родителите с принципите на 
приобщаващото обучение на деца със специални образователни потребно-
сти в системата на народната просвета, с техните права и задължения. Той 
предлага на родителите конкретните форми и начина на самоподготовка на 
детето в домашни условия, обучава родителите да усвоят различни похвати 
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за работа с детето така, че да развият у него полезни умения за независим и 
самостоятелен живот.

Към компетентностите за работа с родителите се отнася съдействието 
на ресурсния учител при осигуряване им със специална литература и включ-
ването им в различни форми на обучение (семинари, поддържащи групи, 
конференции, кръгли маси и пр.). Ресурсният учител взема активно участие 
и родителски срещи и други форми и дейности в детската градина за работа с 
родители като разяснява политиката на интегрираното (приобщаващо) обу-
чение.

7. Организационни функции.
Ресурсният учител е задължен да организира и провежда педагогиче-

ската си дейност в съответствие с изискванията към неговата работа, опре-
делена в различни нормативни актове. Той води дневник на група, подготви-
телна група/подготвителен клас или дневник на група при целодневна орга-
низация на учебно-възпитателния процес. Ресурсният учител участва в рабо-
тата и на педагогическия съвет, както и в организационните и методически 
форми, свързани с дейността на детската градина. За добрата организация 
на работата си той подготвя график за всеки ден на различните дейности с 
децата – в групата в детската градина, индивидуалната и груповата работа, 
работата с родителите и консултациите с учителите. Ресурсният учител се съ-
образява стриктно с изготвените и утвърдени от директора на детската гра-
дина графици.

8. Опазване живота и здравето на децата по време на образователно-
възпитателния процес и на други дейности, организирани от ресурсния учи-
тел или от детската градина.

Ресурсният учител носи отговорност за опазване живота и здравето на 
децата по време на педагогически ситуации и други дейности, организирани 
от детската градина. Той има задължението да следи за здравния статус на де-
цата и да контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания 
по време на учебно-възпитателния процес.

Като професионалист ресурсният учител защитава личното достойн-
ство, правата и индивидуалността на всяко дете. Едновременно с това той 
спазва професионални и колегиални отношения с учителите и с непедагоги-
ческия персонал на детската градина. Ресурсният учител няма право да раз-
пространява информация от персонален характер, която би могла да наруши 
правата на детето.

Важно е да се знае, че ресурсните учители в детските градини имат съ-
щия норматив като на колегите си от детските заведения. Освен непосред-
ствената работа с децата свързана с учебната дейност те оказват и на нуж-
даещите се допълнителна помощ, организират децата за учебни занимания, 
участват в сутрешното раздвижване, в игрите на открито, в мероприятията 
организирани в групите и детската градина, на празници и тържества, про-
веждат отделни извънкласни мероприятия.

Снежана Х. Николова, Гергана К. Събева
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А. Уластрес (1995) посочва, че за интегрираното образование не носят 

отговорност само учителите, на които са поверени децата със специални об-
разователни потребности. То засяга цялата детска градина, която трябва да 
преосмисли педагогическия си подход, своята организация, системата си на 
оценяване и своите методи, за да може ефективно да се занимава с децата с 
увреждания. Трябва да се обърне внимание на факта, че интегрираното (при-
общаващо) обучение засяга не само децата с особености в развитието, но и 
останалите деца от групата, защото те учат в едни и същи условия.
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АСОЦИАТИВНО РИСУВАНЕ ПО МУЗИКА
Снежина Хр.Станчева-Желева

ASSOCIATIVE DRAWING WITH MUSIC
Snezhina Hr. Stancheva-Zheleva

ABSTRACT: The article examines the current methods for development of cre-
ative activity of students by stimulating associative-shaped thinking and appli-
cation of computer and Internet technologies and the methods of pedagogy. It 
explores the use of free associations in drawing with music in typical genres like 
pop culture poster, collage and digital painting. 
KEYWORDS: association, figurative thinking, art pedagogy, pop culture 

За съвременните научни изследвания особено важен е проблемът за 
творческото развитие на учениците в гимназиалния курс. Основните състав-
ки на образователния процес са педагогическата дейност на учителя, учебна-
та дейност на ученика и тяхното взаимодействие. Дълго време се считаше, че 
дейността на учителя доминира над тази на учениците. На съвременния етап 
на развитие на обществото, във връзка с хуманизацията на образователния 
процес, се появиха педагогически направления, ориентирани към личността 
на ученика, неговите интереси, индивидуалните, психологическите и възрас-
товите особености. По такъв начин днешните младежи стават пълноправни 
и активни участници в педагогическия процес. Това е трудна задача, но е по-
стижима чрез активизиране творческото развитие на личността. 

Ранната юношеска възраст е изключително сложна и важна за разви-
тието на творческата активност и емоционалните дадености на личността. 
Поведението и развитието на гимназистите в голяма степен зависят от кре-
ативността и повишения им интерес към всичко ново, което се случва в жи-
вота, в изкуството, в модата. Те светкавично улавят новостите и се стремят 
да копират всичко“ ултрасъвременно“. На фона на тази тенденция нерядко се 
пренебрегват художествените традиции и се отхвърля класиката като основа 
и коректив за изграждане на художествен вкус. Трябва да се отбележи, че ху-
манитарните дисциплини в гимназиалния цикъл изграждат интелектуалния 
светоглед, но не могат напълно да способстват за художественото развитие на 
учениците, подтиквайки ги към продуктивна творческа дейност. Тук е място-
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то на учителя, който става организатор на творческите им опити, използвай-
ки различни форми и методи на педагогическа работа.

Характерна особеност в организацията на творческия процес става 
планирането на естетически ситуации, с помощта на които се създава твор-
ческа атмосфера, включваща елементи като възприемане и оценка на изку-
ството, проява на творческа активност и творческа себеизява. В процеса на 
обучение в гимназиите трябва да се обърне внимание на явленията и законо-
мерностите в съвременната култура, на важни образци на масовата култура, 
на стиловите направления в музиката и т. н.

Развитие на творческата активност на учениците 
Основа на преподаването на изобразително изкуство се явява негово-

то творческо усвояване. На преден план се изявява опитът на творческата 
активност, който в новите стандарти на преподаване става по-богат и вари-
ативен. Непосредственото участие на учениците в разнообразни художестве-
но-творчески дейности възпитава естетическа култура, която е важен фак-
тор за духовното изграждане на личността, формирането на нейните идеали, 
вкусове и потребности, развиването на творческите способности на ученика, 
неговата индивидуалност и дарование.

Желанията на съвременните гимназисти основно са свързани с твор-
ческата им реализация, с общуването, с решаването на нравствени проблеми 
и с ориентирането им в съвременния свят. Те имат нужда в еднаква степен 
да познават световното изкуство и да творят, да общуват един с друг и съв-
местно да изпълняват набелязаните си цели, да търсят пътя си и професията, 
която би ги удовлетворила.

Понятно е, че тези желания на учениците имат малко общо със съ-
държанието на образованието, което се предлага в гимназиалната степен на 
българското училище. Възпитаването на творческа личност е сложно – все-
ки ученик трябва да бъде разглеждан поотделно. Непрекъснатият процес на 
творчеството в човешката история доказва, че при цялата си сложност раз-
витието на творческата личност е напълно реална задача. Необходимо е още 
преди да се обучи ученикът на навици и методи за решаване на художествени 
проблеми, преди да се шлифоват неговите способности, учителят ясно да ос-
ъзнае какво представлява за него личността на младежа.

За краткото време, отделено в плановете на общообразователното учи-
лище за изобразително изкуство, учениците не успяват детайлно да усвоят 
рисунката, да овладеят спецификата на жанрове като живописта и скулптура-
та. По-важно е да се възпита отношение към изобразителното изкуство като 
към форма на човешкото съзнание, да се насочи интересът им към творческа 
дейност, изискваща задълбочени знания, сериозен труд, наблюдателност и 
целеустременост. Неотменна част от този процес е запознаването с образците 
на световното и националното изкуство, с творчеството на великите худож-
ници от миналото и съвремието.

Асоциативно рисуване по музика
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Възприемането на художествените произведения е тема, която е инте-

ресувала и продължава да занимава както художниците и критиците, така 
и учителите. Задачата на педагога е да се опита да вникне и анализира сми-
съла на произведението, да стане посредник между учениците и изкуството. 
За целта може да се използват методите на художествено-естетическо въз-
питание, подпомагащи развитието на творческата активност на учениците в 
часовете по изобразително изкуство. Основният метод е този на художестве-
ната асимилация, състоящ се в емоционално сливане на зрителя с чувствата 
и позициите на автора на произведението. Следващият е методът на широки-
те асоциации – насочен към творческа интерпретация на съдържанието на 
художественото произведение. Всеки човек възприема художественото про-
изведение субективно, съотнася го към собствения си жизнен опит, като го 
обогатява в процеса на общуване.

В своята практика учителят трябва да се справя с недостатъчния жи-
тейски опит на учениците, непознаване на елементарните методи на изобра-
зителна грамотност и липсата на познания за изобразителните материали. 
Това създава проблемна ситуация  – противоречие между желанието да се 
изобрази и неумението да се изпълни. Целта на учителя е да заинтересова 
ученика, за да се обогатят зрителните му представи, да се развие въображе-
нието му, да се въоръжи той с художествени умения и знания, да се достигне 
определено ниво на изобразителна грамотност в изграждане на елементите 
на композицията при рисуването по натура, по памет и по въображение.

Стимулиране на асоциативно-образното мислене 
Формирането на асоциативно-образното мислене може да се превърне 

в един от водещите методи на художествено-познавателна дейност в часовете 
по изобразително изкуство. Този метод осигурява възприемането и изуча-
ването на художествените явления, запознава учениците с изобразителните 
възможности на цвета, подпомага развитието на сетивните възприятия и 
изграждането на структурата на творбата. Според психолозите асоциатив-
но-образното мислене е генетически обусловен универсален механизъм за 
цялостно възприятие и отражение на обектите на познание посредством ху-
дожествени образи, свързани помежду си по принципа на асоциацията и но-
сещи определена смислова натовареност.

Думата „асоциация“ се превежда като „обединение“. Под асоциация се 
разбира такава връзка между обектите или явленията в психиката на човека, 
която при появата в съзнанието на един от обектите, включени в асоциация-
та, води след себе си поява на другия обект. В тесен смисъл, асоциацията е об-
раз, възникващ в съзнанието под въздействието на външен дразнител – звук, 
аромат, визуален обект. Асоциациите са субективни, те зависят от индивиду-
алния опит на човека. При децата асоциациите възникват по-бързо и лесно, 
тяхното мисленето не е така инертно, както у повечето възрастни. За худож-
ника търсенето на асоциации е преди всичко упражнение, насочено към раз-

Снежина Хр.Станчева-Желева
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витие на творческото мислене. Асоциативното мислене има свойството да се 
развива, да придава дълбочина и аналитичност на търсенията и да обогатява 
художествения резултат. 

Зигмунд Фройд и неговите последователи са предполагали, че некон-
тролируемите асоциации са символична проекция на вътрешното, често не-
осъзнавано съдържание на съзнанието. Това позволява да се използва асоци-
ативният експеримент за проявяване и описание на личностните комплекси. 
В контекста на това отношение към асоциациите всички методики могат да 
бъдат класифицирани като разновидност на метода на свободните асоциа-
ции. Това е психоаналитическа процедура за изучаване на безсъзнателното, в 
процеса на която личността свободно говори по всички теми. Методът актив-
но се използва в психоанализата, психологията, социологията, психиатрията 
и психолингвистиката.

За формиране на асоциативно-образното мислене могат успешно да се 
използват общите методи за формиране на мисловната дейност, разработени 
от педагогическата наука: развиващи, проблемни, игрови, комуникативни и 
прочие. В основата на повечето обучаващи методики лежи принципът на асо-
циациите. Образното мислене е в основата на всички видове художествена 
дейност и се характеризира с наличието на асоциативна логика. Същността 
ѝ се основава на образите, възникващи в съзнанието на човека при възпри-
емането на определен обект, които се свързват помежду си по принципа на 
подобието, аналогията, съотнасянето, и напомнят детски комплект за кон-
струиране.

За развиване на асоциативно-образното мислене могат да се прилагат 
различни игри и упражнения, способстващи развитието на емоционална-
та сфера на човека и имащи асоциативно-образен характер. Целта им е да се 
предизвика в учениците отношение към видяното, да се даде творческа изя-
ва на преживяванията им. Всичко, което е възприемано от ученика до тогава, 
създава асоциативен образ, който се изобразява с помощта на художествени 
средства. Важно е задачите да бъдат интересни за учениците, да ги вълнуват, 
да предизвикват естествено желание да фантазират, да създават индивидуал-
ни и неповторими композиции. Годините на пубертета са възрастта, в която у 
учениците се появява желание да се вгледат в себе си и в своя вътрешен свят и 
предложените задачи и упражнения, предполагащи синтез на мисли, чувства и 
знания със средствата на художествената изразителност, способстват за това. 

Компютърните и интернет технологии  
в съвременното образование
В последните години в света се извършва информациона революция, 

засягаща всички сфери на социалната, научната и културната дейност. Ин-
тернет стана неотменна част от всички области в живота на човека. Корен-
ните изменения в нашето общество създават реални предпоставки за ця-
лостно обновяване на системата на образование, което намира отражение 
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в разработката и внедряването на елементи на новото съдържание, в нови 
образователни технологии, в обръщане към световния педагогически опит. 
Компютърните и интернет технологии допълват диапазона на традиционно 
използваните средства на педагогическа работа. Те откриват нови хоризонти 
пред преподавателя, позволяват да се решават различни образователни зада-
чи, дават творчески възможности за подбор и използоване на дидактическия 
материал, разширявайки видовете учебна дейност за учениците (търсене на 
информация по предмета в Интернет и нейната обработка), позволяват из-
ползването на съвременни технически средства – обучаващи програми, те-
стове и пр. При обновяване съдържанието на образованието и усвояване на 
новите форми на организация на учебно-възпитателния процес качествено 
се променя и ролята на учителя като участник в новата педагогическа реал-
ност – той вече не само преподава знания, а организира, ръководи и съучас-
тва в учебния процес, изграден като диалог на ученика с познаваемата дейст-
вителност. Учителят е длъжен да се въоръжи със съвременните методики и 
нови образователни технологии, за да общува с учениците на един език. Учи-
лището издига за своя основна задача създаването на условия за формиране 
личноста на ученика – творческа и активна, способна на развитие, самообра-
зоване, взаимодействие и сътрудничество. Именно тези способности са клю-
чови в съвременното общество. 

Интерактивните методи на обучение 
Повечето методически иновации днес се свързват с прилагането на ин-

терактивните методи на обучение. Интерактивността (от англ. interact – вза-
имодействие) означава способност за взаимодействие или желание за диалог. 
Следователно, интерактивното обучение е преди всичко диалогово обучение. 
Диалогът е възможен и при традиционните методи на обучение, но само при 
взаимодействието „учител – ученик“ или „учител – група ученици“. При ин-
терактивното обучение диалогът се развива като взаимодействие „ученик – 
ученик“ (работа по двойки), „ученик – група ученици“ (работа в екип), „уче-
ник – аудитория“ (презентация на екипната работа), „ученик – компютър“, 
„ученик – художествено произведение“ и др. 

Съвременните компютърни програми са интерактивни, предполагат 
взаимодействие с потребителя, предоставяйки му възможност да избира на-
чините за организация на информационните потоци, да дозира постъпваща-
та информация, помагайки в обработката ѝ. Съвременният младеж живее в 
света на технологичните символи и знаци, в света на електронната култура. 
На съвременния етап влиянието на информационните технологии в детска-
та среда е забележително. Общуването с помощта на мобилните телефони и 
Интернет позволява на децата да формират и поддържат групово общуване 
без лични срещи. Те с лекота усвояват навиците за работа с персонален ком-
пютър и ще бъдат заинтересовани от откриващите се пред тях изобразителни 
възможности. Една от най-важните задачи на съвременното училище е да ги 
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научи да се ориентират в електронната среда, да придобият навици за четене, 
преработка и анализ на информацията, получавана от различни източници 
и критически да я осмислят. Изобразителното изкуство е сложен предмет, 
съдържащ в себе си знания за композиция, пропорции и перспектива. Зада-
чата на съвременното училище е да се формират в учениците способности за 
действие, за да бъдат те успешни в условията на динамично развиващото се 
съвремие. 

Педагогическата иновация 
Педагогическата иновация представлява съзнателно качествено или 

количествено изменение на педагогическата практика за повишаване качест-
вото на обучение. Очевидно е, че в днешно време с остарели методи е не-
възможно да се решават педагогическите проблеми. Затова в съвременното 
училище се използват различни иновациони технологии: проектният метод, 
обучение в сътрудничество, диференцирано обучение, „портфолио на уче-
ника“, модулно обучение, а също и прилагане на тези иновации с използва-
не на мултимедия. Появява се възможност да се съвмести теоретическият с 
демонстрационния материал (филми, видеоклипове, музика, презентации). 
Това оптимизира образователния процес, видоизменя традиционните фор-
ми на общуване и осигурява лекота и удобство в обмяната на информация. 
Компютърните образователни програми предлагат в игрова форма виртуал-
но посещение на музеи и картинни галерии, дават възможност да се вникне в 
творчеството на живописци, архитекти и скулптори. Ресурсите на Интернет 
позволяват да се окажем на най-интересните места на планетата и да намерим 
отговори на различни интересуващи ни въпроси. Използваните информа-
ционни технологии са достатъчно ефективни, тъй като умело се съчетават със 
съответните педагогически методи, позволявайки преминаването от автори-
тарно преподаване към педагогика на сътрудничество, когато учителят и уче-
никът работят съвместно при водещата роля на педагога. Информационните 
технологии дават възможност на учителя да поднася образно и емоционално 
материала, а също и да установява отношения на разбирателство, които дават 
допълнителен импулс за развитие на училищното образование. Те помагат за 
увеличаване на учебните ресурси, предоставят на учащите се възможности за 
обучение на по-високо ниво. 

Една от задачите на художественото образование е разностранното 
развитие на личността, нейните творчески способности, навиците за само-
образоване, създаване на условия за реализация. Прилагането на компютър-
ните технологии в преподаването на изобразително изкуство разкрива прак-
тическата значимост на изучавания материал, давайки возможност на децата 
да проявят оригиналността, фантазията и творческите си способности. Из-
ползването на информационните технологии помага на учителя да повишава 
мотивацията на учениците в часовете по изобразително изкуство и води до 
поредица от положителни последствия: обогатяване със знания в тяхната об-
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разно-понятийна цялост, облегчаване на процеса на усвояване на материала, 
създаване на жив интерес към предмета на познание и разширяване кръгозо-
ра на децата. При правилно подбрани методи на обучение информационните 
технологии създават необходимото качествено ниво, дават вариативност, ди-
ференциация и индивидуализация на обучението и възпитанието на наши-
те деца. Използването на интерактивните технологии позволява воденето на 
постоянен диалог на ученика с учебната среда.

Арттерапия и артпедагогика
Арттерапията е интердисциплинарен подход, който съчетава различни 

области на познанието: психология, медицина, педагогика, музика, изобрази-
телноизкуство, драма, танцово изкуство и др. За първи път понятието „артте-
рапия“ е използвано през 1940 г. от англичаните Адриан Хил и Хербърт Рийд 
и се определя като процес, който включва взаимодействието между автора 
на произведението на изкуството, художественото произведение и терапевта.

Използването на арттерапевтични средства в областта на образовател-
ните институции е доказан метод за подобряване здравето на учениците, хар-
монизиране и повишаване на тяхната способност за адаптация в обществото 
посредством различни средства за творческа изява като част от иновативните 
образователни технологии. В бъдеще би следвало да се залага на нови техники 
и похвати,адекватни на потребностите и възможностите на подрастващите.

На съвременния етап на развитие артпедагогиката най-пълно се ре-
ализира в двете взаимносвързани сфери на човешката дейност  – науката 
и практиката. Основни цели на артпедагогическа дейност са създаването в 
образователното пространство на система за нравствено-естетическо вза-
имодействе на основата на обединението на такива науки като педагогиката, 
психологията, изкуствознанието и целия спектър на човекознанието, а също 
и организираното от педагозите самостоятелно творчество на участниците в 
образователния процес. Характерна особенност на артпедагогиката е, че се 
основава на средствата на изкуството и художествено-творческата дейност 
с развиващ и възпитаващ потенциал. В нея тясно се преплитат художестве-
ното развитие и естетическото възпитание, като придават на образователния 
процес нова, актуална насоченост. Появява се възможност в образователния 
процес да се използват практически всички видове изкуства, да се реализира 
съвместно творчество на педагога и ученика – както в учебната дейност, така 
и извън нея. 

Артпедагогиката и общата педагогика имат обща крайна цел – да се по-
могне на ученика да се научи да разбира себе се и хармонично да общува с 
околните, да се научи да познава действието на законите на красотата в света. 
В същото време артпедагогиката има и своя цел – да формира етичен и есте-
тичен „имунитет“ на личността в процеса на развитие на нравствената ѝ кул-
тура. Това е особено важно в съвременния свят, където често се срещат обра-
зци на безвкусица и бездуховност. „Етичният имунитет“ е цялостно качество 
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на личността, което осигурява нейната устойчивост пред безнравствеността 
в света и адекватна ѝ реакция на бързо изменящата се социална ситуация 
в обществото. „Естетичният имунитет“ е характеристика на духовната лич-
ност, притежаваща такива качества като умението да се отличават красотата 
и хармонията на фона на хаоса и еклектиката в изкуството и в човека; да бъде 
устойчива на въздействието на масовата култура.

Популярната култура и изобразителното изкуство 
Названието на художествения феномен поп арт, роден през 50-те го-

дини на XX-ти век в Лондон и станал особено популярен през 60-те годи-
ни в САЩ, съдържа два елемента, които загатват за неговото съдържание и 
го свързват с измеренията на реалния живот и битуващите в него продукти 
на масовата култура. Неслучайно английският художествен критик Лорънс 
Алоуей пръв използва термина, за да опише онези картини, които възхва-
ляват следвоенната потребителска култура в противовес на господстващия 
тогава в изкуството абстрактен импресионизъм.

Както отбелязва Тилман Остеруолд в книгата си „Поп арт“, хората на 
60-те „са „почувствали“ новото разрешение да харесват кича, да колекциони-
рат всякакви неща, да четат комикси, да ядат хотдог и да пият Кока-Кола“. В 
подобна културна ситуация поп арт-ът размива границите между висока и 
ниска култура, като черпи вдъхновение от реалния живот – от масмедиите, 
рекламата, фотографията, комиксите. Ежедневието като огромен източник на 
вдъхновение за това движение препраща към кича и популярния вкус: проз-
веденията на представители на поп арт-а като Том Веселман и Анди Уорхол 
са близо до действителността, но заедно с това са и изкуствено претворяване 
на реални обекти, често заимствани от медиите. Телевизията, вестниците и 
списанията произвеждат ежедневно образи, които поп арттворците смело из-
ползват. Забелязва се своеобразна симбиоза между поп арт-а и масмедийните 
продукти: ежедневието предлага на художниците огромен избор от елементи, 
които те претворяват в творби, превърнали се в пряк израз на епохата.

Типичният поп арт стил е създаден от прочутия художник Рой Лих-
тенщайн: черни контури, смели цветове и оттенъци, както и характерния по-
лутонов растер на точки. Поп художниците често се присмиват на общото 
увлечение по стоките за масово потребление и в своите работи довеждат тази 
тенденция до абсурдни, сатирични размери.

Ако популярното изкуство на 50-те израства от хаоса на потребление-
то, рекламата, телевизията, комиксите и модата, то днес историята прави за-
вой и поп арт-ът се завръща в един по-приемлив вид. Всички традиционни 
видове изкуство се обръщат към човека на емоционално ниво, докато поп 
арт-а се случва на ниво, произхождащо от всекидневния живот.

Стилът поп арт с неговите ярки основни цветове – жълт, червен и ярко-
син, често се използва при производството на картички, тениски, значки, ка-
лендари и плакати. Често се задава въпросът защо поп арт-ът се върна стре-
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мително почти 50 години след появата си. Според някои критици това изку-
ство има много поддръжници още от времената на своето възникване, според 
други съвременният поп арт дава на днешните американци възможност да се 
почувстват комфортно и защитено сред познатите вещи от всекидневието си. 

Стилът поп арт се развива и се движи в крак с времето. Основните идеи 
на поп арт-а и днес се ползват от съвременните дизайнери и художници. Чес-
то може да се срещнат действително креативни илюстрации, принтове и по-
стери с характерните растерни рисунки на точки, наситени активни цветове, 
серийни изображения с лицата на известни личности, с предмети от бита и 
техниката.

„Бийтълс“ и поп културата
В музикален аспект английската група „Бийтълс“ заема мястото на сим-

вол и обект на подражание в много от областите, формиращи младежката 
култура през втората половина на XX-ти век – музика, мода, кино, масмедии. 
Творчеството им, определено от културолози и критици за връх в популярна-
та музика на века, продължава да бъде изучавано и да въздейства на новите 
поколения с мелодичност, литературни послания и стил. В термина „поп кул-
тура“ „Бийтълс“ преместват ударението от първата върху втората дума. Ше-
метната им кариера е пълна с открития и нововъведения във всички аспекти 
на поп музиката – те са основните виновници за философската и артистична-
та зрялост, която променя младежката култура през 60-те години.

Появата на „Бийтълс“ води до цялостна реформация на рока, до рево-
люционизиране на съвременната музика, до прекратяване на американската 
доминация в нея и до завладяване на света с песни, а не с оръжие – и то само 
за седем години! Знакът на групата бележи всичко, до което се докосват – от 
създаването на едни от първите видеоклипове, през създаването на собствена 
звукозаписна компания; участие в първото глобално живо сателитно излъч-
ване и в един от първите концерти, проведени на стадион пред 66 000 души.

Възобновеният интерес към творчеството на Ливърпулската четворка, 
издаването на техни новооткрити архивни записи, отбелязване годишнината 
от първия им концерт в САЩ, както и от убийството на Джон Ленън – всичко 
това определи избора на тяхната музика за отправна точка в проекта по асо-
циативно рисуване „Рисувам музика“. 

Запознаването на учениците с историята на изкуството на XX-ти век, 
поп арта и неговите жанрове и ролята на „Бийтълс“ в развитието на масовата 
култура съставлява теоретичната част на проекта.

Творческата част предлага креативност и вариативност – от избора на 
самостоятелна или екипна работа, през избор на предпочитания жанр (ко-
лаж, плакат, асемблаж, дигитална рисунка, фотоколаж) до подбора на песни-
те, върху чиито текстове ще се строи композицията. Преоткритите от съвре-
менните художници видове поп арт изображения се харесват и приемат от 
гимназистите и бяха широко застъпени в творбите им. Въздействието на му-
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зиката върху мислите и чувствата на учениците е различно, както отличаващи 
се една от друга са и рисунките им – от асемблажи, ползващи оригиналните 
обложки на плочите на групата, през смислово натоварени графични букве-
ни композиции, до наивистични рисунки и колажи. Всяка творба отразява в 
различна степен разбирането на авторите ѝ за музиката и нейните послания 
и бележи разкриването на нови хоризонти пред гимназистите в бъдещото им 
самостоятелно художествено творчество. 

Проектът „Рисувам музика“, който е изграден на принципите на ос-
ъзнатия и свободен избор, изисква сериозни организационни усилия, но 
творческият дух и атмосфера, които се проявяват в часовете, носят голямо 
удовлетворение на учителя, тъй като е насочен към ученика, който расте и 
се развива в съответствие със своите способности и заложби, изразявайки в 
рисунки неповторимата си индивидуалност. 
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OF FINE ARTS FOR IX GRADE IN HIGH SCHOOL

Snezhina Hr. Stancheva-Zheleva

ABSTRACT: The article examines the imposed by the changes in social life, new 
educational forms and approaches in teaching art to meet the interests of stu-
dents living in the world of the Internet and the information revolution. It stud-
ies the innovations in teaching as a problem-situational and integral approach, 
project method and the method of creative workshop. 
KEYWORDS: non-traditional methods, innovative approaches, project method, 
the method of creative workshop.

Във времето на протичащия в последните двайсет и пет години про-
цес на дълбока ценностна промяна и налагането на нови житейски умения 
от учителя се очаква да възприема личността на ученика в нейната цялост от 
интелектуална, социална и емоционална интелигентност и да развива граж-
данското ѝ съзнание. Реализирането на съвременната образователна пара-
дигма за личностно ориентирано образование и очакванията за качествено 
обучение предпоставят един нов съвременен образ на педагога  – личност, 
която притежава сила, обаяние и магнетич ност, личност авторитетна и ха-
ризматична. 

Това налага необходимостта да се изпробват различни образователни 
форми, за да се установи ефективността им съобразно с очакваните резул-
тати. В отговор учебната програма по изобразително изкуство е съобразена 
с потребностите на времето и динамиката на развитие на заобикалящата ни 
действителност. Специфичните средства на изкуството и на изобразителната 
дейност имат важно значение не само за формирането на индивидуалните 
емоционално-естетически качества на личността, а и за нейната успешна со-
циалната адаптация, за оформяне на отношението ѝ към света и към нацио-
налните и общочовешки ценности.
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Прилагането на нетрадиционните форми на преподаване на изобрази-

телно изкуство в гимназиалния курс се налага от промените в обществото, 
нарасналия информационен поток, с който оперират учениците и нуждата 
им от изява в нови, неизследвани досега в часовете по изкуство посоки. Вни-
манието се фокусира върху познавателната дейност на учениците, свързана 
с овладяване на теоретични знания и изграждане на практически умения за 
самостоятелно създаване на проект, които да формират различни ключови 
компетентности  – комплексни качества на личността, включващи знания, 
умения и ценности. 

Основна задача на учителя става разгръщането на изследователски-
те умения и художествено-творческите способности на учениците чрез из-
ползване на информационно-комуникативни средства в обучението и изсле-
дователската им работа. Формирането на информационна грамотност чрез 
повишаване на езиковата компетентност в областта на изобразителното 
изкуство спомага развиването на художествения вкус на ученика, неговата 
интелектуална и емоционална култура, творческия му потенциал. Овладява-
нето на практически навици и умения в проектната художествена дейност и 
формирането на устойчив интерес към българското изобразително изкуство 
и световната художествена култура способстват възпитанието на личности, 
подготвени за съвременния живот.

Възможности и перспективи пред обучението  
по изобразително изкуство чрез нетрадиционни форми 
През последните години се появиха тенденции, свързани с организаци-

ята и съдържанието на образователния процес, насочени към демократиза-
ция и хуманизация на образователната практика. Началният етап на основ-
ната образователна степен се изгражда на основата на природосъобразност-
та – целите, съдържанието и методиката на обучение съответстват на потреб-
ностите на учениците в тази възраст, свързани с познанието, общуването, 
разнообразната продуктивна дейност на учителя и ученика – от репродук-
тивна и инструктивна дейност към творческо-изследователска. Акцентира се 
върху активната роля на ученика. Осигуряват се възможности за свободна 
изява и формиране на съзидателна настройка и творческо поведение. 

Личностно ориентираният образователен процес се базира на задъл-
бочени знания за особеностите в развитието на децата и съответстващите на 
възрастта потребности от внимание и споделяне, на убедителна мотивация 
за работа и зачитане на многообразието и индивидуалните качества на всеки 
ученик, на познаване и изтъкване на най-изявените страни на личността и 
стимулиране на нестандартните творчески изяви, на поощрения на всеки ус-
пех и осигуряване на свобода на избор. 

Съвременното образование въвежда учителя в нови роли – медиатор, 
регулиращ и стимулиращ в процеса на познанието, за което той трябва да 
бъде не само информиран, но и постоянно обучаващ се. В модерното обра-
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зование учителят изпълнява посреднически функции – улеснява процеса на 
усвояване на информацията и формиране на умения и компетентности; той 
не преподава, а подпомага и насочва към усвояване на похвати и техники за 
самостоятелна умствена и практическа дейност. Подготовката на уроците от 
тази позиция е свързана с много старателно преосмисляне на всеки отделен 
детайл, гъвкаво ориентиране в съвместната работа с учениците и поставяне 
на индивидуални задачи. 

Успешното справяне на учителя в новите роли, в които го въвлича съ-
временният образователен процес, подпомага творческото изразяване на 
учениците, засилва личната им отговорност за постигане на художествени 
резултати. Той се явява катализатор за активна позиция на ученика и проме-
ня същността на ученето и организацията на познавателния процес в негова-
та цялост. 

Проблеми, налагащи търсенето на нови форми и теми  
в преподаването на изобразително изкуство в гимназиалния курс
Развитието на художествените интереси и изобразителните способ-

ности на учениците е тясно свързано с усъвършенстването на учебно-въз-
питателния процес по изобразително изкуство, с повишаването на неговата 
ефективност и качество. В тази насока важна роля е владеенето от художни-
ка – учител на богатия спектър от подходи на педагогическо взаимодействие. 
За повишаване на ефективността на учебния процес важна роля оказва из-
ползването на индивидуалния, проблемно-ситуационния и интегралния под-
ход. Приложението им в различните форми на организиране на обучението в 
клас се налага от обстоятелството, че изобразителната подготовка и възмож-
ности на учениците, техните постижения са на различно равнище, независи-
мо от поставеността им при равни условия – обстановка, материална база и 
педагогическо ръководство от страна на учителя.

Индивидуализацията в обучението по изобразително изкуство е под-
ход, при който учителят поставя на всеки ученик изобразителна задача и 
конкретни изисквания, като има предвид както индивидуалните му изобра-
зителни възможности, така и художествено-естетическото и емоционално-
интелектуалното му развитие.

Индивидуалността се проявява във всяка изобразителна дейност – и в 
репродуктивната, и в продуктивната. Това подвежда някои учители, убедени, 
че индивидуалният подход се осъществява от само себе си в процеса на са-
мостоятелното изпълнение на поставената изобразителна задача. Понякога 
не се отчита опасността, че при неправилно поставяне на изискванията към 
учениците и стереотипно използване на нагледните методи и похвати може 
да се стигне до нежелано погубване на индивидуалните различия, до шабло-
низиране на изобразителната дейност и резултатите от нея.

В масовата педагогическа практика учителят не е в състояние да 
постави на всеки ученик изобразителна задача и съответните изисквания, 
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съобразени с равнището на изобразителната му подготовка. Затова този под-
ход се прилага най-често в процеса на самостоятелна работа на учениците  – 
при коригиране на допуснати неточности и грешки, при даване на съвети и 
конкретни насоки. Налага се учителят да използва диференцирания подход, 
съобразявайки се с типичните индивидуални различия на учениците по от-
ношение на тяхната изобразителна подготовка и възможности. Диференци-
ацията означава те да изпълняват поставените задачи, като им се даде реална 
възможност з а  самостоятелен избор на композиционно и цветово реше-
ние; материал и техника на изпълнение;последователност на изграждане на 
даден образ или рисунка; начин на цветово изграждане на рисунките; модел от 
натура; тема или сюжет. Този избор съдейства за създаване на интерес и жела-
ние за работа, за проява на самостоятелност, активност и инициативност, на 
индивидуално творческо виждане и отношение към тематичната задача.

Диференцирането на обучението може да започне с разграничаването 
на два вида изисквания към учениците – задължителни и избираеми. Пър-
вите са общи, задължителни и достъпни за изпълнение от всички учени-
ци в класа. Реализирането им е пряко свързано с изпълнението на общо 
поставената тема. Другият вид изисквания  – под формата на насоки за 
индивидуална работа, осигуряват възможност на всеки ученик да осъщест-
ви изобразителна задача въз основа на личните си впечатления, наблюде-
ния, интереси, равнище на изобразителна подготовка и пр. Съотношението 
между двата вида изисквания е различно в зависимост от целта и вида на 
урока – за усвояване на нови знания и умения, за затвърдяването им, за про-
верка и оценка на резултатите, както и в зависимост от формата на работа, т.е. 
дали учениците рисуват и моделират по памет, по представа, по впечатление 
и преживявания, по натура или по асоциация.

Проблемно-ситуационният подход в обучението по изобразително 
изкуство е друго, не по-малко ефективно средство за усъвършенстване на 
учебно-възпитателния процес, за формиране на навици за познавателна и 
изобразително-творческа дейност, за възпитаване на положителни личностни 
качества, за развиване на мисленето, въображението и чувствата. Мотивира-
нето на учениците за активна изобразителна дейност предполага поставянето 
им в проблемни ситуации, представящи поле за действие и творчество. Педа-
гогическо взаимодействие в часовете по изобразително изкуство позволява 
използването на три елемента на проблемно-ситуационния подход:

• поставяне на изобразителните задачи  – информацията се поднася 
така, че да активизира творческия потенциал на учениците, базиран 
на натрупаните до сега знания и умения, без да им бъдат спестени 
евентуалните трудности и проблеми при изпълнението им;

• поставяне на ситуацията  – предизвикване на проблемна ситуация 
чрез очертаване на проблема, който трябва да бъде разрешен, съобра-
зено със индивидуалната и възрастова характеристика на учениците 
и степента на изобразителната им грамотност.
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• разрешаване на ситуацията – стремежът за излизане от ситуацията 

активизира творческата дейност на учениците и мотивира стремежа 
им към търсене на нови идеи и художествени решения на проблема.

Интегралният подход, един от най-често използваните подходи на 
педагогическо взаимодействие, е отражение на синтетичния характер на 
пластичните изкуства, както и на изобразителната дейност. Той разширява 
границите на обучението, създава възможности за интегриране на урочна-
та дейност, разкрива междупредметните връзки, изграждащи естетическите 
критерии на учениците.

В педагогическата практика най-разпространените интегрални подхо-
ди са вътрешнопредметният, тематичният и външният. 

Първият подход се осъществява на основата на понятията и законо-
мерността на изобразителното изкуство, както и между формите на орга-
низация на обучението. Тематичната обвързаност между отделните видове 
изобразителна дейност съдейства за повишаване интереса на децата към из-
куството. Интеграцията с учебното съдържание на други учебни дисциплини 
и научни области, т.н. "външна интеграция" е един от най-утвърдените инте-
грални подходи, обогатяващ естетическото и интелектуалното развитие на 
учениците.

Съвременни методи на преподаване  
на изобразително изкуство
Всеки учител използва в своята работа множество методи и техноло-

гии, които често се развиват и трансформират в унисон с новите изисквания, 
които поставят пред нас технологичното общество и нарасналите изисква-
ния към българското училище. Ще се спрем по-обстойно на два метода, кои-
то се наложиха в последните години и които носят неочаквано плодотворни 
резултати – работата по принципа на творческото ателие и проектнобазира-
ното обучение.

Творческото ателие
Това е форма на работа, която дава на учениците богати възможности 

за развитие на творческото мислене и действие. За учителя то е неограничено 
поле за използване на съвременните педагогически технологии – от лично-
стно ориентираните, помагащи да се реализират природните способности на 
учениците, през хуманно-личностните, основани на уважение към ученика 
и вяра в творческите му сили, през технологията на сътрудничество, поз-
воляваща общо творчество, диференцираното обучение на ниво творчески 
способности, проблемното обучение, позволяващо създаване на проблемни 
ситуации и технологията на индивидуализацията, която развива потенциал-
ните възможности на детето и неговата изследователска и конкурсно насоче-
на дейност.

Работата по метода на творческото ателие си поставя за цел да усъвър-
шенства знанията, уменията и навиците, получени в процеса на израстване 
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и обучение; да развива самостоятелността в творческата дейност; да развива 
интерес към различните видове и жанрове изкуство и желание за усвояване 
на разнообразни материали и техники; да възпитава естетическа грамотност 
и толерантност, познания за световното и националното изкуство; да възпи-
тава увереност в творческите сили.

Методиката на творческото ателие се основава на съвместната работа 
на учител и ученици, като те сами избират в какъв вид и жанр изкуство ще 
творят; планират своята дейност заедно с учителя – правят ескизи, избират 
материали и стил на действие. Всеки младеж в ателието се чувства творец, 
готвещ се да покаже творбата си на зрителите и всяка творба в същността 
си е проект, а завършеното изделие е продукт, който авторът представя на 
конкурси и изложби.

Работата по метода на творческото ателие позволява да се обхване ед-
новременно голямо количество техники и материали, което е невъзможно в 
традиционния учебен процес. За учителя работата в ателието е тежък, но ин-
тересен труд, свързан с пълно отдаване, но носещ творческо удовлетворение.

Планирането на работата в творческото ателие се осъществява по 
принципа на индивидуалните планове за всеки ученик, като основно внима-
ние се отделя на желанията и интересите на ученика. В същото време, като 
отчита знанията и уменията на учащите, педагогът трябва да работи за раз-
ширяването на кръгозора им, да ги запознава с нови технологии и материали.

Не по-малко важен е и психологическият аспект на метода на творче-
ското ателие. Не всеки тийнейджър е уверен в себе си и силите си – заниже-
ната самооценка, както и надценяването на творческите постижения са често 
срещани пречки в заниманията с изкуство. При съвместната работа в атели-
ето тези комплекси изчезват, тъй като напрежението от очакваната оценка на 
конферанса го няма, както няма и строго регламентирани срокове. В крайна 
сметка всеки младеж сам избира къде да представи работата си – на изложба, 
на конкурс, или на коледния благотворителен базар. 

Проектният метод 
Проектният метод в училищното образование се разглежда като ал-

тернатива на класно-урочната система. Съвременният проект на ученика е 
дидактическо средство за активиране на познавателната дейност, за развива-
не на креативност и същевременно за формиране на определени личностни 
качества. Той е педагогическа технология, която е насочена не към интегрира-
не на фактически знания, а към тяхното използване и придобиване на нови. 
Активното включване на ученика в създаването на различни проекти му дава 
възможност да овладява нови начини на дейност в социо-културната среда.

Основната задача на обучението по метода на проектите е изследването 
на околния свят от учениците заедно с учителя. Всичко, което те правят, се 
прави осъзнато (самостоятелно, в група, с учител, с други хора): планиране, 
изпълнение, оценяване и, разбира се, осъзнаване на собствените им действия. 
Работата на учителя включва разкриване на същността на учебния материал, 
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осъществяване на целенасочена дейност, обучение, смесващо непрекъснатата 
промяна на живота и издигането му на по-високи нива.

Дейностите в работата по метода на проектите се изгражда като серия 
от взаимосвързани моменти, произтичащи от едни или други задачи. Уче-
ниците трябва да се научат да съчетават своята дейност с тази на другите, 
да набавят знания, необходими за изпълнението на един или друг проект, и 
по този начин, решавайки своите житейски задачи, изграждайки отношения 
един с друг, опознавайки живота, да получат необходимите знания, при това 
самостоятелно или съвместно с останалите в групата, като се концентрират 
върху житейската материя и се учат посредством опити и грешки да разбират 
реалностите на живота.

Методът винаги предполага решаване на някакъв проблем, който пред-
вижда използване на различни подходи, от една страна, а от друга, интегри-
ране на знания и умения от различни области на науката, технологията, твор-
ческите области. Работата по проектния метод предполага не само наличие и 
осъзнаване на някакъв проблем, но и самия процес за неговото разкриване и 
разрешаване, което включва ясно планиране на действия, наличие на зами-
съл или хипотеза за решаване на този проблем, ясното разпределяне на роли, 
т.е. задачи за всеки участник при условие на тясно взаимодействие. Всички 
резултати от изпълнените проекти трябва да бъдат предметни, т.е. ако това е 
теоретичен проблем, очаква се конкретното му решение, ако е практически, 
конкретен практически резултат, който е готов за прилагане. 

Обучението чрез проекти като един от възможните съвременни пъ-
тища за постигане на нов тип педагогическо взаимодействие, насочено към 
ученика, създава условия за по-пълно разгръщане на личностния му потен-
циал. Реализирането на идеята за проектното обучение помага да се прео-
долее прекаленият академизъм, откъсването от социалния контекст, ниската 
личностна ангажираност. При проектнобазираната учебна дейност учени-
кът действа ангажирано в реален социален контекст, поема отговорност за 
собствените си действия, учи чрез натрупване на опит и чрез преживяване 
на случващото се. По този начин практическото приложение на проектното 
обучение е един надежден начин за управление на механизмите на самоорга-
низация и саморегулация в учебния процес 

Творчеството по своята природа изисква оригиналност, умение човек 
да се откаже от стереотипите в знанията и действията, макар че без такива 
стереотипи като негова основа, то е невъзможно. Ето защо обучението, от 
една страна, трябва да формира стереотипни знания, умения и навици, а от 
друга – да създава необходимата готовност ученикът да се откаже от тях при 
търсенето на нови знания и начини на дейност, по-целесъобразни за дадена-
та ситуация. С други думи, само след овладяване на интелектуалните свой-
ства, които тези особености предполагат, може да се осъществява тяхното 
по-нататъшно развитие до равнище, обусловено от природните дадености и 
усърдието. Ако тези свойства не се формират в определена възраст, могат да 
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се пропуснат богати възможности за развитие. В крайна сметка се очертават 
три равнища за усвояване на знанията, уменията и навиците. Първото – на 
равнище на възприемането, осъзнаването и запомнянето. Второто – на рав-
нището на приложението в стереотипни ситуации. Третото – на равнището 
на творческото приложение.

Работата с нетрадиционни форми на преподаване на изобразително из-
куство в гимназиалния курс проправя пътеки към света на учениците, към 
техните ранообразни и обширни интереси и към потребностите им от себе-
познание и изява.

References
1. Bizhkov, G.,Metodologia i metodi na pedagogicheskite izsledvania (Methodology and 

methods of educational research), S., 1995.
2. Da badesh ili da ne badesh…grazhdanin. Opitat na Grazhdanskoto obrazovanie vav 

Frantsia i v Evropa (To be or not to be … citizen. The experience of civic education in France 
and in Europe), http:/pmg-sliven.com/bg/GO/education

3. Darzhavni obrazovatelni iziskvania. (State educational requirements), MOMN, S., 
2000-2006.

4. Desev, L., Psihologia na tvorchestvoto (Psychology of Creativity), S., 2011.
5. Dimitrov, D., Izkustvoto na 20. vek – sadbata na avangarda (The art of the 20th 

century – the fate of the avant-garde),S., 2002.
6. Dimchev, V., Izobrazitelno izkustvo. Metodika (Art. Мethod), S., 1993.
7. Zaharieva, R., Predizvikatelstva ot badeshteto kam savremennia uchitel (Challenges 

of the future to the modern teacher), SU, S., 2011.
8. Nemenskiy, B., Kulytura, iskusstvo, obrazovanie (Culture, art, education), M., 1993.
9. Pasi, I., Pri izvorite na modernata estetika (For sources of modern aesthetics), S., 1987.
10. Papazov, Bl., Izkustvoto – teoretichni aspekti (Art – theoretical aspects), Sh., 2013.
11. Savcheva, M., Interaktivnite hudozhestveno-stsenichni formi – sredstvo za dzhendar 

vazpitanie na podrastvashtite (Interactive artistic and theatrical forms  – a tool for gender 
education of adolescents), SU – DIUU, S., 2011.

Нетрадиционни методи в преподаването на изобразително изкуство ...



902

ВЛИЯНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА  
ВЪРХУ РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА УЧЕНИЦИ  

ОТ 1 – 4 КЛАС ОТ ГРАД ВАРНА
Ст. Порожанова, Р. Станчева, Т. Димитрова, Д. Добрева

EFFECTS OF WEEKLY SCHEDULES  
ON THE WORKABILITY OF STUDENTS  

FROM 1-4 CLASS FROM VARNA
St. Porozhanova, R. Stancheva, T. Dimitrova, D., Dobreva

ABSTRACT: The school program includes classes of mandatory (the educational 
minimum), compulsory and elective types.
The aim of this study is to present the impact of physical and mental overload 
due to the weekly schedule of primary school pupils from Varna, leading to worse 
mental performance and hand fatigue.
We analyzed the weekly schedules of 261 students from grade 1 to 4 from 4 differ-
ent schools in Varna. The workability of the students was tested in the beginning 
and in the end of the school day and the school year on Monday, Wednesday and 
Friday. 
We observed high levels of mental workability at the end of the school day in case 
of well-balanced weekly schedule. More than 80% of the pupils have high assimi-
lation until the end of lessons.
Increasing the physical activity by adding optional and mandatory elective class-
es like sport and choreography has positive influence on the workability and de-
creases the fatigue of the hands. Mental overload decreases the performance of 
the pupils at the end of day and mainly at the end of the school year.
The balance of the weekly schedule is very important for the sustainable work-
ability and health especially when talking about children of that age.
KEYWORDS: weekly schedule, workability, primary school.

Резюме:
Училищната програма обединява часовете на задължителна подготовка 

(образователнияминимум),часовете по задължително избираема подготовка 
и свободно избираемата подготовка. Целта на това проучване е да представи 
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влиянието на физическите и умствените претоварвания при едно регулирано 
седмично разписание върху умствената работоспособност и умората на ръка-
та на ученици от начален курс от град Варна.

Направено е проучване на седмичните разписания на 261 ученици от 
1. до 4. клас от 4 училища на град Варна. Проучена е работоспособността на 
учениците в началото и в края на учебните занимания в началото и в края на 
учебната година в понеделник, сряда и петък. 

При разглеждане на работоспособността на ученици с балансирана 
учебна програма се наблюдава висок процент на умствена работоспособност 
в края на учебните занятия. Над 80% от децата работят с висока усвояемост 
до края на часовете. 

Повишаването на физическото натоварване чрез СИП и ЗИП предмети 
от модул физическо възпитание и спорт подобрява работоспособността на 
учениците и понижава умората на ръцете. Умственото претоварване нама-
лява процента на ученици с добра работоспособност в края на учебния ден 
особено в края на учебната година. Балансът на учебните програми е важен за 
поддържане добра работоспособност и усвояемост на ученика.

Увод: Училищната програма обединява часовете за задължителна под-
готовка (образователнияминимум),часовете по задължително избираема 
подготовка и свободно избираемата подготовка. Последната не е задължи-
телна за учениците и може да бъде до 10% от задължителните учебни часове. 
За началния курс по закона за учебната седмица се включват 22 часа задължи-
телни часове за 1.–2. клас и 25 часа за 3.–4. клас като задължителни са образо-
вателният минимум и ЗИП. Разликите в училищните програми са свързани 
с изброените от родители и ученици СИП и ЗИП в зависимост и от предла-
ганите от училището такива. Седмичното учебно разписание е разпределяне 
на учебните предмети за всеки ден от седмицата съобразно учебния план и 
съобразно възможностите за добро възприемане на материала от учениците. 
Изготвянето на седмичното разписание е от Директора на училището и се 
контролира от РЗИ отдел съобразно Наредба 10 от 2014 г.

Въпреки това в зависимост от СИП и ЗИП има възможност за създава-
не на различни програми с повече физически или умствени изисквания към 
учениците.

Целта на това проучване е да представи влиянието на физическите и 
умствените претоварвания при едно регулирано седмично разписание вър-
ху умствената работоспособност и умората на ръката на ученици от начален 
курс от град Варна.

Материал и методи: Направено е проучване на седмичните разписа-
ния на 261 ученици от 1. до 4. клас от 4 училища на град Варна. Проучена 
е работоспособността на учениците в началото и в края на учебните зани-
мания в началото и в края на учебната година в понеделник, сряда и петък. 
Използвани са коректурен тест за оценка на умствената работоспособност и 

Влияние на училищната програма върху работоспособността на ученици ...



904
тест за графична тремометрия за определяне на умората на ръката. Данните 
са обработени статистически по методите на алтернативния анализ.

След оценка на седмичните разписания за двата срока и сравняването 
им с изискванията на Наредба 10 програмите се разделиха на 4 групи:

– Програми с балансирано учебно натоварване 
– Програми с повишено физическо натоварване на учениците
– Програми с увеличено умствено натоварване на учениците
– Програми с увеличено физическо и умствено учебно натоварване 
Коректурният тест ни дава няколко показателя: брой проверени сим-

воли за 1 минута, коефициент на точност и коефициент на продуктивност.
При наличие на умора учениците намаляват броя проверени символи 

или точността на работа. Сигурен признак на умора е намаляването и на два-
та показателя, а признак за добра работоспособност и усвояемост на матери-
ала е едновременното увеличаване на обработените символи за минута и на 
точността на работа в края на учебните занятия.

Тестът за графична термометрия изисква от учениците да преминат с 
химикал между две криви успоредни линии, без да ги допират. Определя се 
времето за изпълнение на задачата и броят допирания на границите (греш-
ки). При настъпване на умора се увеличават спонтанните трепвания на ръка-
та, т.е. се увеличават грешките. Друга причина за повишаване на грешките е 
желанието на някои ученици по бързо да приключат теста. За сигурен при-
знак на умора на ръката приемаме едновременно увеличаване на грешките и 
на времето за справяне с теста в края на учебния ден.

Резултати и обсъждане:
При разглеждане на работоспособността на ученици с балансирана 

учебна програма се наблюдава висок процент на умствена работоспособност 
в края на учебните занятия. 75% от децата в края на часовете обработват по-
вече символи отколкото в началото. Подобен е процентът и в края на учебна-
та година – 66%. Учениците, показващи признаци за умствена умора, са 11,8% 
в началото на учебната година и 17,7% в края на учебната година. Това озна-
чава, че над 80% от децата работят с висока усвояемост до края на часовете. 

По отношение на графичната термометрия 23% от учениците в нача-
лото на годината и 37,5% от тях при второто проучване в края на годината 
работят по бавно в края на занятията отколкото в началото. За сигурен белег 
за умора на ръката приемаме едновременно забавяне и повишаване на греш-
ките при работа. Така реагират 13,5% от учениците в началото на годината и 
23,2% в края. р<0,01.

При ученици с програма с повишено умствено натоварване вследствие 
на избираеми предмети с висока тежест(математика, информатика, българ-
ски език) в началото на учебната година показателите се доближават с тези на 
учениците с балансирана програма – 74,4% от учениците преглеждат повече 
символи в края на деня спрямо началото, умствена умора се наблюдава при 
15%, няма статистически достоверна разлика между двете групи(р<0,05). В 
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края на годината само 38% от учениците с натоварена умствено програма за-
пазват добре работоспособността си. р<0,001.

Ако сравним работоспособността на ученици с програма с увеличено 
умствено натоварване с ученици с балансирана програма, установяваме, че в 
началото на годината няма достоверни разлики между двете групи ученици, 
а в края на годината учениците с умствено натоварване показват повишен 
процент на умора 43,3% спрямо 17,7% р<0,001 (фиг. 1).

По отношение на умората на ръката се наблюдава подобно съотноше-
ние на процентите. В края на учебната година децата с данни за умора на ръ-
ката са достоверно повече отколкото в началото и достоверно повече откол-
кото при групите с балансирана програма. р<0,05 (фиг. 2).

При програми с повишено физическо натоварване (СИП и ЗИП спорт 
или хореография)няма достоверни разлики в процента на учениците с ум-
ствена умора в началото и края на годинатар>0,05. Процентът на учениците 
преглеждащи повече символи (фиг. 3), в края на часовете спрямо началото в 
края на годината е достоверно по-висок отколкото при балансирана програ-
ма (75% спрямо 66%).По отношение на умората на ръката има достоверно 
по-малко уморени ученици в края на годината спрямо другите програми 11%.

При комбиниране на умствено и физическо натоварване на учениците 
се проявява отново добрият ефект на физическо натоварване за поддържане 
на умствената работоспособност на учениците. Въпреки наличието на данни 
за умствено натоварване в седмичното разписание децата дават добри резул-
тати на тестовете, също като учениците с балансирана програма.

Изводи
1. Балансираната програма, отговаряща на всички изисквания на зако-

на и Наредба 10 осигурява висока работоспособност на болшинството учени-
ци (над 80%) от начален курс на обучение.

2. Повишаването на физическото натоварване чрез СИП и ЗИП пред-
мети от модул физическо възпитание и спорт подобрява работоспособността 
на учениците и понижава умората на ръцете.

3. Умственото претоварване намалява процента на ученици с добра ра-
ботоспособност в края на учебния ден, особено в края на учебната година. 

4. Увеличаването на физическото натоварване предпазва учениците от 
негативите от умственото натоварване.

5. Балансът на учебните програми е важен за поддържане на добра ра-
ботоспособност и усвояемост на ученика.

Влияние на училищната програма върху работоспособността на ученици ...
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МАЛКИЯТ ПРИНЦ И СОЦИАЛНАТА ДРАМА  
НА ЕКЗЮПЕРИ

Станислав М. Марков

THE LITTLE PRINCE AND THE SOCIAL DRAMA  
OF EXUPERY

Stanislav M. Markov

ABSTRACT: This publication presents the elegant collision between two worlds, 
that of the adult and the child. Exupéry presents too cleverly that problems can 
be tackled more successfully preserving the beautiful memories of childhood. This 
is the true nature of man.
KEYWORDS: childhood memory, change, social problems.

Между двата свята. Екзюпери прави доста задълбочена дисекция на 
социалния организъм, разкривайки един напълно разбираем свят на въз-
растните от гледна точка на съвременните критерии. Всъщност книгатае 
доста сериозно четиво и за възрастни,представено с една детска невинност. 
Проблемите на социалната ангажираност се движат в сферата на личния ин-
терес и удоволствие, а именно – време за голф, бридж, удовлетворяване на 
материални амбиции, обвързващи ги с политическата действителност, като 
всичко това впоследствие води до разочарование, до социална и личностна 
дезадаптация. При тази ситуация установените принципи, норми и законо-
дателство влизат в противоречие със свободата на мисълта идействията, с 
проблемите на околните и особено,непозволяващи да бъдат разбрани вълне-
нията и интересите на детската душа, както и смисълът на нейниясобствен 
свят. Възрастните твърде бързо забравят, че са били деца и правят света по-
различен и труден за възприемане дори отсамите тях.

Детската душа е съхранила много ясни представи за човешките доброде-
тели и поведение и тя невъзприема „измисления свят“ на възрастните, защото 
основните ценности са удоволствието от свободата и зачитането на истината. 
Животът в същността си се крепи на реалната преценка за свободата и исти-
ната, а оттук и за това какво е добро. Доброто като нравствена категория има 
изключително висока социална стойност. Децата добре знаят простата истина, 
че който прави добро, получава винаги добро и уважение. За съжаление въз-
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растните отдавна са забравили всичко товав резултатот претовареността на 
социалните институции и стресиращата динамика, която ги откъсва завинаги 
от детския спомен. „Стоманената клетка“ от социални ангажименти изцяло 
унищожава възможността за запазване стойността на свободата, ограничава-
на от всякакви проблеми. Истината като съждение, проверявана най-бързо 
в практиката, е напълно изоставена от хората и по-точно от възрастните, а 
фалшивият, илюзорният свят е реално възприеманият от тях.

Малкият принц, олицетворяващ чистотата и богатството на човешката 
душа, идва от една малка планета, като е запазил в себе си истинските стой-
ности и измерения на свободата и истината. Неговата същност невъзприема 
живота и случващото се на Земята. Властта и парите нямат стойност, те са без 
значение за него, защото помрачават съзнанието, утвърждават и остойностя-
ват материалното благополучие. Докато доброто отношение към човека, при-
ятелството, свободата и истината нямат еквивалент, те просто не се купуват 
с пари. Свободата и истината като върховен израз на човешкото достойнство 
непозволяват принизяване на личносттадо материалните амбиции и страсти, 
кактои опорочаване на схващането за смисъла на социалното битие.

Екзюпери с голямо майсторство и истинско вълнение представя детската 
душа като неразгадана и твърде безобидно разкрива в книгата си сблъсъка на 
двата свята – на детето и на възрастните. Впоследствие той умело обяснява как-
во доставя истинско удоволствие или разочарование на едно дете и защо въз-
растните са други хора, едва ли не от друга планета, имащи изцяло противопо-
ложни схващания за живота. Те без сантимент, безкритично и твърде еднотипно 
възприемат съществуващия свят и затова не могат да се радват на земните кра-
соти. За тях животът е изключително сложен, слънчевият залез е просто краят 
на един работен ден, а изгревът началото на друг; наслаждаването на звездната 
приказка е просто губенена време. Всъщност досега в теорията не е установена 
генетичната връзка между детската психология и психологията на различните 
възрастови групи, както и усъвършенстването на човека под въздействието на 
околната среда, т.е. и в бъдеще децата вероятно ще останат неразбрани [4].

Малкият принц, който е запазил чистотата на детската душа, изпитва 
истинско удоволствие от вечерния здрач, като това са най-красивите мигове 
от живота му. Изпитваната радост от естествената красота трудно може да се 
замени с нещо друго, защото изпълва със смисъл човешката душевност и съ-
ществуване, а също така е извор и на естетически идеи [3].Следващото истин-
ско удоволствие за него е любовта към цветята и грижата за любимото му цве-
те. Любовта към цветята е любов към красивото, което прави хората щастливи, 
пораждайки доброта в отношенията и желание да бъдем по-истински. Доброто 
е всъщност път към сърцето на човека, към истината, а неразбраното добромо-
же да се окаже много лесно и умишлено сторено зло. Сложната противоречи-
вост на материалния свят непредполага да разберем и възприемем винаги на-
правеното добро илизаобикалящата ни красота. Красивото, по думите на Ек-
зюпери, извира от всичко около нас, то поражда само добро, а ние трябва да го 

Малкият принц и социалната драма на Екзюпери



910
открием със сърцето си. Връзката с естествената красота ще запази и реалното 
отношение към истината, свободата и многообразието на доброто. Взаимната 
обвързаност между свободата и истината ще разграничи личността от матери-
алната дисхармония и социалната дисфория, разкривайки простата истина, че 
едно добро води към следващото и поражда взаимноуважение между хората.

Пътуване из дебрите на човешката вселена.В действителност Екзюпери 
не представя само противоречието между двата свята – на възрастните и на де-
тето, а и между красивото, истинското, стоящо срещу семплотои скучно еднооб-
разие. В началото авторът ни предлага разходка към няколко планети, обитава-
ни от личности, представящи основните архетипове, определящи характера на 
съвременнотообщество, имащи доминиращо поведение при отделните случаи. 
Те са носители на основните чертипри дадени социални общности, както икато 
представители на изявени социалнополитически фигури.Самата разходка пред-
лагадоста комични ситуации, взети непосредствено от реалния живот. 

Срещата с краля е колкото комична, толкова и реалистична.Той царува 
и е сам на своята планета, но винаги издава заповеди, тъй като неговото само-
чувствие и отношението към властта го изискват. Тук се представя доста оп-
ростенасхема на управление, но всъщности оригинална като изпълнение, за-
читаща личното мнение на поданиците дори когато няма такива. Личността 
в действителност е привикнала да бъде направлявана „отгоре“ в социалните 
отношения и кралят като абсолютен монарх символизира силата на властта, 
но същевременно поведението му е изпълнено с доброта и любов към подчи-
нените, които няма. Съчетаването на силата с доброта и коректност позволя-
ва взимането на разумни решения, недопускащи достигането до конфликти. 
Представена метафорично, мъдрата заповед може да накара и звездите да 
изгряват вечер и да залязват сутрин, или властта винаги трябва да е тъж-
дествена на разума, особено при мислещия владетел. Така се постигабаланс 
в отношенията, катоподаниците не се обременяват с ненужни дискурсивни 
алтернативи и излишни медиатори. Основният извод, който прави Малкият 
принц, е че възрастните са много странни хора, а кралят е един всевластен 
господар на всичко, което съществува, като всички хора и животни са негови 
поданици, дори и когато не се виждат в близост.

Възниква проблемът властта, олицетворяваща разумното,имали реал-
ни социални позиции при наличиетона смехотворното и семплотов обще-
ството. В отношенията, за да бъде разбрана стойността на разумното, тя тряб-
ва да се противопостави на човешката слабост, на простотата, и по-конкрет-
но в случая – на човешката суетност. Не само в определени хора, а всъщност 
във всеки човек е заложена доза суетност, проявяваща се в повече или по-
малко случаи в поведението му. Липсата на похвали е истинско нещастие за 
суетния, особено когато е самотен, колкото и да е смехотворно. Приемането 
на похвали и уверения, че си най-умният, най-красивият и най-способният, е 
приятно като преживяване, но нарушаването на границата влиза в противо-
речие с разумното начало, представяйки една неуравновесена и несъвършена 
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ценностна система на личността. Суетността, противопоставена на разумно-
то, нарушава естествения социален баланс, тъй като човек става подвластен 
на собствените си капризи и вълнения, водещи до реални противоречия със 
съществуващия авторитет и с позициите на останалите в общността.

Срещата на Малкия принц с пияницата прераства в дълбока тъга и като 
че ли сблъсъкът с човешкото несъвършенство е най-странното нещо от све-
та на възрастните. Несъвършенството, порочността водят до отдалечаване 
от детската душевност, коятосъс сигурност стои най-близо до схващането за 
добро и зло, за свобода и несвобода, докато те са в пълна противоположност 
с разумното. Мрачното откровение на пияницата, повтарящ, че пие от срам 
и скука, не го прави по-различен от суетния, а го доближава до несъвършен-
ството. Връзката с реалния, разумния свят Малкият принц вижда в любовта 
към цветята, която е в основата наистинските душевни преживявания иек-
зистенциалното в човека. В този случай разумното и властта трудно могат да 
бъдат разбрани от личности, подвластни на порока; те остават без социално 
покритие, а вероятно и без реализация в обществото.

Разходката на Малкия принц го сблъсква и с други особености на въз-
растните. Всъщност порокът и бездействието не са по-различни от занима-
нията, имащи не само странен, но и безполезен смисъл. Разговорът с биз-
несмена, представен без евфемизми, доказва, че всичко е възможно да бъде 
купувано и продавано, дори и звездите, а те са толкова много. Търговецът 
на звезди е най-богатият на своята планета, той притежававсички звезди на 
небето. И винаги еизключително зает, защото цялото му време е свързано с 
тяхното преброяване. Той си поставя за цел да вложи паричната стойност 
на звездите в банката, тъй като всяко нещо има цена, а впоследствие изтър-
гуване и увеличаване на печалбата. Природните феномени, дори човешкото 
достойнство, също могат да имат цена, в резултат на което човек се превръща 
в преуспял бизнесмен, но твърде късно разбира, че е станал жертва на собст-
вените си или на чужди амбиции. Малкият принц приема подобно социално 
поведение с учудване, което по нищо не се различава от реакцията му към пи-
яницата или суетния, тъй като възрастните се занимават с твърде несериозни 
и безполезни неща. Когато човек изгуби завинаги връзката с природните кра-
соти, когато и едно цвете не събужда в него някакви положителни емоции – 
любов и възхищение, той просто е забравил какво е това да направиш добро.

Поредната среща с фенерджията допълва картината, представяща 
ирационалното и нелогичното от света на възрастните. Малкият принц от-
ново остава учуден как е възможно цял ден да полагаш напълно безполезни 
и толкова ненужни усилия за запалването на един фенер. Тази дейност със 
сигурност доставя удоволствие на човека, който я върши, дори знаейки, че 
няма никаква практическа полза. В своето откровение Малкият принц казва, 
че единствено него би избрал за приятел. Въпреки че интересите му отра-
зяват цялостна обвързаност с материалния свят, както е и при останалите 
възрастни, но само той не проявява егоистично чувство. Честността, стара-
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нието и доброто отношение, доминиращи в поведението му, са причината 
за доближаване до детската душевност. Малкият принц свързва угасването 
и запалването на фенера с изгрева и залеза, със заспиването или събужда-
нето на неговото любимо цвете, затова и тази работа според него има сми-
съл.Поредната среща отново доказва, че светът на възрастните е изпълнен 
с много ненужни и странни дейности, абстракции, акциденции и алогизми. 
Разумното,отразяващо пряката връзка с доброто и реалната свобода на чове-
ка, е нещото, което отдавна е изчезнало от техния свят.

На последната от самотните планети е срещата със стария учен геог-
раф. Тази среща много добре илюстрира какво означава безсмислен и безпо-
лезен труд. Възрастният географ е представен като личност, интересуваща се 
единствено от изследователска дейност, въпреки че никога не е напускал ка-
бинета си. Изследователите са тези, които му доставят желаната информация, 
каквато и да е тя, а той разчита на нейната достоверност. Това гоамбицира да 
напише доста книги, като зад тази „творческа“ дейност прозира комичното 
и смехотворното, за тези, които стоят далеч от действителността, а сложните 
проблеми ги решават само на книга. В случая може да се направи паралел 
между дейността на фенерджията и възрастния географ. Първият е човек, 
който си обича работата, работи с желание,без да пречи на другите,въпреки 
промените, докато вторият е изпаднал в мистично самозаблуждение, смятай-
ки, че върши гениални неща и помага на хората по света. Напразнитему уси-
лия отново предизвикват учудване у Малкия принц, повтаряйки любимата си 
мисъл, че истинските неща стоят близо до сърцето и няма нищо по-хубаво от 
това да изпитваш наслада от грижата за любимото си цвете.

Авторът ни представя един твърде интересен свят чрез отделните пла-
нети, звучащ не толкова по детски, колкото мистично, загадъчно, дори нераз-
бираемо. В действителност това са отделнитипажи в обществото, даващи не-
говата характеристика през даден период от развитието му или от настоящето. 
Суетността, безполезните усилия, алчността, пороците здраво са загнездени в 
съзнанието на човека, авторитетъткато социална позиция е без покритие, асъ-
ществуващата мимикрия създава външния образ на привидно хармонично 
действащото общество. Разумът всъщност заема малка част от поведението на 
основните типажи и служи само за прикритие на пороците и безполезните им 
усилия. Ценностната система представя фалшивия свят на техните отноше-
ния, като не съществува никаква алтернатива и желание за усъвършенстване. 
Екзистенциалното е представено като сливане с първичното,стоящо над со-
циокултурното, ивсеки живее сам на своята планета, затворен в егоистичния 
си свят, неподдържащ връзка с останалите, както еи в реалния живот. Човеш-
кото съзнание вече е лишено от възможността да мобилизира и мотивира ли-
чността, да върши добри дела, като хуманното, алтруизмът и нравствеността 
се оказват нещо неразбираемо и невъзможно за постигане.

На гости на планетата Земя. Малкият принц идва на Земята, но той не 
се среща с тези странни същества хората, обичащи безделието, въпреки че 
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тя е достатъчно пренаселена. Не е чудно, че неговата първа среща разговор и 
дори установено приятелство е със змията. Тя е най-преследваното от хората 
животно, а още от библейски времена е символ на коварство, но всъщност 
тук е представена като изключително мъдра, познаваща добре човешките 
слабости. Хоратаспоред нея не притежават никакви добродетели и затова са 
самотни, характерите им – ужасни, а нейното спасение е като стои далеч от 
тях. Впоследствие в разговораметафоричното ѝ изказване представя как са-
мозабравилият се човек, невъзприемащ истината иподвластен на злото, но 
само с едно нейно ухапване може да бъде „върнат на земята“. Инстинктив-
ният страх от смъртта е катарзисът за човека, който го принуждава да преос-
мисли общочовешките ценности за добро и зло. Хората за съжаление трудно 
осъзнават простите човешки истини и особено това, че те са неделима част 
от природата. Човекът в действителност е надарен с библейска мъдрост, но се 
оказва, че действа под влияние на инерцията и инстинктите, докато змията е 
представена като изключително мъдро същество[1].

Следващата среща е с лисицата, която споделя и други неприятни ис-
тини за хората. Тя разкрива, че между тях няма искрено приятелство и затова 
им е трудно да обичат някого. Когато човек не обича себеподобните, трудно 
може да обича и животните. Това е основната причина според лисицата хо-
ратада са:

• Скучни и еднообразни в поведението си, а ежедневието им да е свър-
зано само с досадни занимания;

• Търговията и лъжата са смисълът на тяхното съществуване, а отно-
шенията им са изпълнени с неприязън;

• Езикът е извор само на недоразумения и грубости, докато 
думите,свързани с доброто и истината, са им непознати.

Мнението на лисицата е, че само доброто и любовта могат да обър-
нат смисъла на човешкото съществуване и нейното заключение звучи доста 
стряскащо и апокалиптично:

• Верността поражда истинската любов, но точно това липсва в човеш-
ките отношения, омразата напълно е обсебила всички;

• Най-странните неща могат да се окажат много красиви, защото кра-
сивото е навсякъде, но то винаги е резултат на доброто и верността, 
които липсват в отношенията;

• Същественото може да се види единствено със сърцето, тъй като то е 
невидимо за очите на хората, които са подвластни на материалното;

• В някои случаи времето не е толкова важно, колкото мигът от прежи-
вяното удоволствие и това трябва да е водещото в човешкото същест-
вуване и поведение[2].

Авторът твърде по детски, но без всякаква наивност ни представя въз-
ходящата апология на човешкото несъвършенство, тъй като,по думите на 
лисицата, хората са забравили отдавна какво е добро и остават напълно без-
отговорни към заобикалящия ги свят. Това е свързано с постоянни дрязги и 
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неразбирателство между тях. Присъществуващото отчуждение те намират 
покой чрез своята забързаност, достигаща до хаотичност, която още повече 
обезсмисля ежедневието им, като пропускат заобикалящата ги красота. Ве-
ликият демиург вероятно умишлено е наказал човека да неосъзнава необхо-
димостта от доброта и приятелство, а това обяснява защо хората са слепи за 
заобикалящите ги красоти, тъй като истината е свързана с преданост и вяр-
ност, за да бъде разбрана. В случая омагьосаният кръг на разочарованието и 
безразличието набира скорост и еневъзможно да откриеш силата на красотата 
на изгрева и залеза, на звездното небе, на поезията, извираща от недрата на 
природата. Радостта от съприкосновението с природата поражда духовното 
съвършенство в човека, успявайки да се извиси до звездите и да осъзнае, че то 
е водещо и по-съществено от материалното благополучие. Възрастните за съ-
жаление стават синоним на странен и объркан човек, лишен от възможността 
да осъзнае значението на красивото, радостта от приятелството, постигнато 
благодарение на добрата постъпка. Всъщност светът на възрастните е несрав-
ним с чистотата на детската душа, но когато се запази малка частица от дет-
ските спомени и мечти, можеш лесно да откриеш истинския приятел, красо-
тата на цветята и на всичко заобикалящо ни. Всяко дете е уникално по своята 
същност, то е неразгадана вселена. Проникването в нея и разкриване дарбите 
на детето изисква прилагане на индивидуален подход към всяко едно, а също 
така и възрастните трябва да запазят нещо от детството в себе си [6].

Екзюпери пресъздава съществуващите проблеми на човешкото обще-
ство като детска приказка, но точно така, чрез тази привидна безобидност, 
много по-категорично звучат неговите критики (като пример  – ако змиите 
имат отрова само за едно ухапване, то грозното и злобата на човека могат да 
причинят болка за цял живот, и то на много хора). Когато Малкият принц идва 
на Земята да търси приятели,вижда една безкрайна пустиня, осеяна с остри и 
непристъпни върхове, а насред нея – пресъхнал кладенец с ръждясал и скър-
цащ чекрък. Това със сигурност е най-точно пресъздадената картина, отразя-
ваща духовната пустота и човешкото безразличие. На тозифонне присъстват 
хора, защото вятърът ги носи в различни посоки, тъй като, по думите на пу-
стинното цвете, нямат корени.Но пустотата подсказва за случващото, въпреки 
че трудно някой може да предскаже какво точно правят възрастните, а отчай-
ващата гледка и очакваното поведениене са изненада за него. Разговорите със 
стрелочника и търговеца отново потвърждават техните странни схващания, 
особено стремежа да бързаш и да пестиш време. „И за какво е всичко това?“ – 
пита Малкият принц учуден.Той идва на Земята, за да търси истински прия-
тели и единственотонай-достойно същество за товасе оказва лисицата. Тя е не 
само хитра и остроумна, но идобронамерено настроена, разкривайки недоста-
тъците на хората. Кратката среща и приятелството с нея са най-щастливо пре-
живените мигове за него, които носят много тъга при раздялата им. На фона 
на лунния пейзаж на пустинята, тишината и самотното цвете, протичащата 
раздяла подсказва, че всяко нещо има смисъл, своята красота и очарование, 
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пленяващи човека. Истинското приятелство, доброто отношение,верността 
и обичта към любимото същество, според Малкия принц, могат да направят 
човека много по-добър и щастлив.Възможността за промяна е представе-
на като приятна разходка сред природата, за да осъзнаем връзката си с нея 
и че сме реална част от нея, а гледката към небето разкрива колко са красиви 
звездите,също като цветята. Точно тези връзки събуждат емоциите и висши-
те чувства в човека, формиращи неговото социално съзнание[5]. Възрастните 
със сигурностникога няма даразберат защо децата са толкова щастливи. Ето 
причините за състояниетои странното им поведениеспоред Екзюпери:

• Хората са силно обвързани с материалните ценности, умишлено 
пренебрегвайки духовното съвършенство, и с желание се отдават 
на пороците. Тяхното ежедневие е изпълнено с много безсмислени и 
странни неща, смятани за важни. Това е свят, в който и цветята губят 
красотата си;

• Човекът е безотговорен към природните красоти и феномени, дорите 
са му в тежест, явяват се пречка за неговите„сериозни“ занимания, 
тъй като изградениятилюзорен свят е много по-красив от реалния;

• В обществотохората утвърждават други критерии за красота, щастие 
и доброта, като парите, печалбата, политиката, хазарта и лова, докато 
разумът като източник на мъдрост и познание остава нещото, което 
е напълно забравено. В човешките отношения парите са определящи 
и както звездите, достойнството и морала също имат своята цена и 
могат да бъдат продавани и купувани.

Заключение. Връщането на човека към доброто, житейските истини и 
рационалното е свързано с откриване на красивото в заобикалящия ни свят.
Удоволствието, че си направил нещо добро за другия или другите,ни връща-
към смисъла на живота и екзистенциалното – че нещата имат смисъл и са по-
истински, когато правиш добро на хората.Корените на социалната свобода 
всъщност са, когато радостта от направеното добро е споделена с околните. 
Духовното извисяване на личността до звездите е смисълът на съществува-
нето, а не стремежът към материално благополучие, т.е. към съхраняване по-
рочната същност на човека.
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ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ  
В ЕПОХАТА НА ПОСТМОДЕРНИЗМА

Стела А. Бошнакова

THE CHRISTIAN VALUES IN THE POSTMODERN AGE
Stella A. Boshnakova

ABSTRACT: The purpose of this article is to highlight the significance of the 
Christian values and virtues as well as their important role for today’s generation 
in the context of the postmodern society. The emphasis is on the preservation of 
the traditional Christian values and moral principles among the young people.
KEYWORDS: The postmodern age, Christian values, the coming generation.

Краят на XX и началото на XXI век поставят на изпитание вярата на съ-
времения човек и оказват натиск върху неговите християнски ценности. Това 
се отразява във всички сфери на обществото въпреки безспорния принос на 
Християнството върху изграждането на българската и европейската култура 
и идентичност. Постмодерното време е изпълнено с чувство на несигурност 
и носи в себе си липсата на духовни идеали.

Променя се отношението между поколенията, а това трансформира 
радикално възпитателния процес и води до криза на възпитанието. Ако в 
традиционното общество ценности и образци на поведение се предават от 
най-възрастните към по-младите и миналото представлява висока ценност, 
в модерното общество значение придобива настоящето и образците на по-
ведение са възрастните сега и в момента – родители, учители, политически 
лидери и пр., то постмодерната ситуация предполага криза на авторитетите и 
регулация на настоящето чрез очакванията за бъдещето [6, с. 17].

Изследователят Траян Попкочев отбелязва, че ценностите изпълняват 
ролята на стандарти за смисъла на съществуване, както и за начина на пове-
дение, които реализират най-пълно този смисъл [7].

Сериозен проблем днес е поголовното отхвърляне на християнската 
вяра от младите хора. Правят се сериозни опити за налагане на виждането, 
че нашият свят е пост-християнски. Даже мнозинството съвременни „хрис-
тияни“ считат, че да си верен на светоотеческото християнство е старомодно 
невежество [8].
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Съвременният човек отхвърля истината за съществуването на Бог и 

търси своите екзистенциални корени извън Църквата и религията. Постмо-
дерното общество издига на почит материализма във всичките му проявле-
ния и консумизма става начин на живот, обезценявайки духовното търсене. 
В такава среда подрастващото поколение изгражда своя мироглед, своето от-
ношение към света и околните и търси начини да докаже своите способности. 
Това се оказва сериозно предизвикателство към съвременната образователна 
система, която трябва да се справи с изискванията на модерното образование 
като едновременно с това съумее да опази моралните ценности на учениците. 

Ученето през целия живот, обществените очаквания за подготовка на 
личности, които да реализират успешно своя творчески потенциал, да усво-
яват и развиват различни компетентности, са основен акцент в модерните 
педагогически концепции [5, с. 9].

В последните няколко години обаче особено се забелязва липсата на 
морално ключово звено между интелектуалното развитие на младото поко-
ление и духовното укрепване на ценностната му система. Забелязва се липса 
на обществен интерес към проблемите на възпитанието. 

Все повече се откроява фактът, че много от отличните ученици, не мо-
гат да достигнат своята най-добра реализация поради проблеми от емоциона-
лен и възпитателен характер. Други въобще не стигат до разкриване на своя 
творчески потенциал, тъй като не чувстват нуждата от това. А тези, които все 
пак достигнат до реални постижения, трябва да се борят да запазят чувството 
на съпричастност към обществото. Загубата на идеали води и до съмнение в 
ползата от моралните ценности на предишните поколения.

Научни изследвания от последните 3–4 години сочат, че всеки четвърти 
тийнеджър у нас употребява алкохол, цигари или наркотични вещества. През 
2012 г. проучване на Европейския училищен изследователски проект за алко-
хол и други наркотици (ESPAD) класира България сред първите пет държави 
в Европа по прием на амфетамини сред 16-годишните. В търсене на причинно 
следствени връзки за това състояние, в своята последна книга „120 въпроса и 
отговора от християнската терапевтична практика“, сръбският психиатър 
Владета Йеротич пише: „Как младите днес разрешават своето разпознато и 
неразпознато безсилие в бунта? Най-често с дрога, алкохол, престъпност и 
безразборен секс. Когато се стигне до песимистичното откритие, че всеки ин-
дивидуален, а и колективен бунт е безплоден…голямата опастност е на прага, 
и у този млад индивид и в такова общество, отчаянието става по-силно от на-
деждата.“ Академик Владета Йеротич прави връзка с богословието и е убеден, 
че дълбинната причина за попадането във властта на различни зависимости 
е загубата на смисъла на живота. Най-добрият път към излекуването е връ-
щане на смисъла на живота и придобиването на „воля за смисъл“. Сръбският 
изследовател е убеден, че страдащият от зависимост се нуждае от някакъв 
драматичен катарзис, за да пожелае своето лично преобразяване, да премине 
от един „вехт“ към „нов човек в Христа…“ [11].

Християнските ценности в епохата на постмодернизма



918
Специалистите по детска психология отдавна са установили, че детето 

е повече емоционално, отколкото логично; то запомня по-лесно чувства, а не 
факти. И понякога впечатлението от това или онова събитие, често незначи-
телно, се запомня от него за цял живот. Много отминали произшествия ние 
помним само защото са били съпроводени от силно душевно вълнение: или 
сме били поразени от нещо, или обидени дълбоко, или напротив, срещнали 
сме разбиране и любов там, където не сме очаквали. А добрите впечатления, 
останали от семейството, в което сме отраснали, от общуването с родителите, 
са наша голяма скъпоценност [2, с. 19].

При липсата на тази нравствена опора младите хора достигат до скан-
далност в собственото си поведение с цел да бъдат различни от останали-
те. Често се забелязват форми на агресия, арогантност и бунт, които заменят 
любовта, смирението и съобразяването с околните. Хипермодерният човек 
не търси своите устои в традицията на предишните поколения, а изгражда 
свой собствен свят. Свят, в който вярата и човешките отношения стават все 
по-малко значими. Християнските ценности биват заменени с „религията на 
свръх консумация“. Липсата на чувствителност към проблемите на общество-
то се проявява както в семейството, така и в училището. Затова семейството и 
училището са взаимосвързани по отношение на показване пример на любов 
и уважение към личността. В Християнството това най-пълно се разкрива в 
личността на Господ Иисус Христос.

В личността на Иисус има нещо единствено по рода си. Той ни е оста-
вил една ненадмината и съвършена ценностна система. Хората наричат него-
вите дела чудеса, той съчетава в себе си качества като справедливост, доброта, 
обич, безкомпромисност, послушание, смирение, при него няма разминаване 
между думи и дела… Христос представя съвършената добродетел – любовта, 
която забравя злото [9, с. 2]. Този пример е особено важен за подрастващото 
поколение, поради все по високата степен на конфликти в семейството, учи-
лището и обществото. 

Душата на детето е като восък, на който лесно се отпечатват добрите 
съвети на родителите. А каквато основа се постави в детската възраст, та-
къв ще бъде градежът по-нататък. И корените на добродетелите са дълбоки 
и здрави, когато са посети в тази възраст. Не само високата образованост на 
родителите определя доброто възпитание на децата им, но преди всичко тех-
ният пример [1, с. 203].

Разпадът на семейството е трагедия за децата, дълбока рана в моралната и 
особено в религиозната сфера в душата им. В семейството, където между роди-
телите всичко е опустяло, не само цари хлад, но дори се развиват крайно враж-
дебни отношения, прерастващи в кавги, оскърбление и ругатни, децата или ду-
шевно се свиват, стават притъпени, безразлични към всичко, или отрано изпадат 
в цинизъм, не признават нищо свято, не вярват на никого и на нищо… [3, с. 21].

Появява се феномен, който някои автори наричат „постмодерно се-
мейство“. Още в средата на 70-те години Шортър говори за три важни не-
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гови характеристики: безразличие на подрастващия към идентичността на 
семейството; нестабилност на живота на семейната двойка, съпроводена с 
бързо нарастване на равнището на разводи; разрушаване на представата за 
нуклеарното семейство като „гнездо“, резултат на еманципирането на жена-
та, включването в публични дейности и кариера. Социалните, физическите и 
символични контексти, в които е включено семейството, се променят много 
бързо. Голяма част от живота на индивидите е опосредствана от електронна 
и символична, откъсната от семейството среда. Все повече контакти са елек-
тронно зависими, а конфликтите са повече символични, отколкото физиче-
ски [6, с. 19, 20]. Чувството на тъга и меланхолия надвишават способността на 
младежите да се справят с проблемите. В резултат се пренебрегва духовното 
развитие на личността и се набляга на материалния просперитет. Получава 
се една изкривена и незавършена идентичност, човек сякаш пренебрегва сам 
себе си, опитвайки се да избяга от своята същност. Жаждата за повече поглъ-
ща съвременния човек и той става роб на вещите.

Смущаващ факт е посочената готовност на всеки трети от най-младите 
да понесе дори загуба на националната идентичност като цена на интеграци-
ята – 33% от хората между 15 и 30 г. могат да се разделят с националния химн, 
30% – с националното знаме, 20% – с националността. Евроентусиазмът на 
младите българи съдържа определена идеализация на Европа. Водещи за тях 
са европейските ценности като пазарна икономика и демокрация, ключови 
думи в обществения живот в продължение на вече десет години. Социалните 
ценности като солидарност и търпимост са намерили място – категорично и 
недвусмислено, в края на скалата, изпреварени от либерални ценности като 
свободно предприемачество и печалба [6, с. 48].

При така получената подмяна на ценностни ориентири въпросът за 
християнските добродетели и нуждата от религиозно обучение става все по-
актуален не само в България, но и в Европа.

Думите на първия канцлер на Германия Конрад Аденауер [10] са акту-
ални в контекста на възникващите днес проблеми относно връзката между 
християнското възпитание, училището и родителите:

„Възпитанието в средното и основното училище е по-съществено от 
предаването на знание. Но за възпитанието на децата на първо място са от-
говорни родителите, а не държавата. Затова тяхната воля трябва да е решава-
ща и по отношение на светогледния характер на училището, в което искат да 
изпратят децата си. Материалистическият светоглед принудително довежда 
до прекалено въздигане на понятието за държава и власт, до принизяване и 
подценяване на етическите ценности и на достойнството на отделния човек“.

Св. Йоан Златоуст не смята за образование многоучеността и сухото 
предаване на външни знания, а благочестието, благоговението и приемането 
на святост. Той дава предимство на отговорното отношение на родителите и 
на учителите, на тези, които най-вече дават възпитанието, а не на неопитност-
та на децата. Светите отци говорят мъдро за разсъдливостта, която е нужна 
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при предаването на възпитание съобразно възрастта на всеки отделен човек. 
Не всички могат всичко. Не всичко е за всички по един и същ начин [12].

За съжаление, съществуващата в момента действителност импрегнира 
точно обратното съчетание – индивидуалността като произвол на личността 
към обкръжението. Това е особено характерно за юношите, поради естество-
то на възрастта им. Те имат вътрешния стремеж да бъдат активно търсещи и 
различни и в този смисъл непрекъснато изразяват своята индивидуалност. 
Когато срещу себе си детето намира един безразличен или агресивен възрас-
тен, то избира бягството, което може да изглежда всякак като социално пове-
дение [6, с. 426].

Превъзходният педагог св. Никодим Светогорец, противопоставяйки 
се на атеистичнотно европейско просвещение в неговото слово „За доброто 
възпитание на децата“, наред с други неща, пише какво да казват учителите на 
завършващите ученици „Да обичате вашите родители и учители докрай, по 
дълг и както повелява божественият Закон, с голямо уважение. На бедните, 
голите и тези в тъмница, според евангелския глас, да оказвате милостиня. Не-
мощните и болните да посещавате и да им помагате. Странниците във вашите 
домове да въвеждате. Тези в нужда да изпреварвате и да им помагате. Просто 
винаги да обичате всички хора (като Божие творение) като вашето аз, и да же-
лаете доброто на всеки един, както на вярващите, така и на невярващите“ (12).

Процесът на облагородяване на детската душа е изключително важен, 
тъй като детето е обградено отвсякъде с информация, то трябва да бъде науче-
но да разпознава авторитетите. В съвременното общество лошите примери от 
медиите и интернет оказват влияние при развитието и изграждането на дет-
ската психика и често имат неблагоприятни последици. Доминантните модели 
на възпитание вече не са тези на семейството и училището, а на медиите и 
рекламата. Родителят и учителят като че ли изчезват в някакъв имагинерен 
хоризонт. Те са заместени от посланията, носени в песните и сценариите на 
филмите. Като че ли продуктите на масовата култура психоаналитично раз-
булват младежкото светоусещане. Младежите днес живеят във време на из-
ключително бързо развитие на технологиите. Поколението сякаш се лута меж-
ду несигурността в общуването лице в лице и нестабилността на тази връзка. 
От една страна по-малко неравенство, а от друга повече егоизъм [6, с. 386].

Ключова е и постановката на Ж. Бодрияр, че медиите конструират 
действителността. Днешната постмодерна ситуация е описана в теорията на 
френския философ за „конструираната с помощта на високите технологии и 
мултиплицирана най-вече чрез киното и телевизията хиперреалност“ [5, с. 13].

Единството на индивида и обществото обаче не може да е само намере-
ние или чувство, или концепция, то трябва да е всичко това, взето заедно, при 
това то трябва ясно да бъде формулирано и обективирано в общественото 
пространство по всички релевантни начини. Като начало, може би, би било 
добре да се започне с моралния проект на нацията, при това без да се губи 
време [6, с. 427].
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Може би точно появата на усетлива и съчувстваща, а не показна, заин-

тересованост у всички нас, за бъдещето ни, би станала основата, за промяна в 
условията на израстване на младите в България [6, с. 419].

Това, което можем да кажем в заключение, е че обществото и особено 
младите хора се нуждаят от ясни морални и духовни ориентири, за да изгра-
дят себе си като достойни личности, подпомагащи и развиващи се в обще-
ството. Те се нуждаят да виждат силен личен пример, който да не отстъпва 
от своята основа, макар и подложен на различни изпитания. Християнските 
ценности са доказали своята валидност във времето и сега в епохата на пост-
модернизма отново трябва да намерим опора във вечните истини на Христи-
янството.
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ЗА СПЕЦИАЛНАТА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА  
ПО ФУТБОЛ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРИ КЛАС

Стефан Хр. Базелков

FOR THE SPECIAL PHYSICAL PREPARATION  
IN FOOTBALL STUDENTS FROM SECOND GRADE

Stefan Hr. Bazelkov

ABSTRACT: The dynamics of indicators of special physical preparation of stu-
dents of II class in teaching of football. Piloted marking to model content class-
room level in football for the development of engine abilities. The results have 
been handled with the help of mathematical and statistical methods and varia-
tions presented in the tables. Conclusions are made regarding the impact of the 
proposed methods onto special motor abilities of the students. A comparative 
analysis is made with a control group learning under current State educational 
requirements and standards.
KEYWORDS: football, special physical preparation, motor qualities training.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-136/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Съвременните тенденции в цялостния образователно-възпитателен 
процес на младото поколение са ориентирани към нови акценти и изисква-
ния. Това налага в частност и прилагането на иновативни модели и методики 
вобластта на физическото възпитание и спорта в началното училище. На пре-
ден план като стратегия се изисква рационално управление и оптимизиране 
на учебния процес и осигуряване на условия за динамичен седмичен режим, 
запазване и укрепване на здравето на учениците [1, 2].

Двигателните качества и двигателните навици са в тясна взаимовръзка. 
Независимо че двигателните качества се обуславят от дейността на вегета-
тивната нервна система, от биологични фактори и от някои структурни осо-
бености, а формирането на двигателни навици – от дейността на двигателния 
апарат, те не се различават съществено, защото и едните, и другите се разви-
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ват по законите на условнорефлекторните връзки и са еднакво важни състав-
ки на двигателното действие.

Системното спортнопедагогическо въздействие оказва съществено 
влияние върху развитието на двигателните качества. Те се проявяват по-пъл-
но и възрастовата им динамика протича по-бурно и на по-високо ниво. Съ-
щевременно интересно е да се отбележи, че целенасоченото спортнопедаго-
гическо въздействие не изменя генетично предопределената закономерност и 
тенденция на възрастовото развитие на отделните компоненти на двигател-
ните способности.

Хетерохронният характер на развитие на различните органи и системи 
на организма определя и етапността в онтогенетичното развитие на двига-
телните способности на човека. Периодите на ускорено развитие на двига-
телните качества на учениците продължават почти през целия начален етап 
на СОУ. Този процес при ученичките е по-концентриращ, като след 12 – 13-та 
годишна възраст епизодично се срещат периоди с по-високи темпове на раз-
витие, и то главно на издръжливостта [3, 5, 6].

Футболът е двигателна дейност с променлива интензивност, която се 
характеризира с редица особености, определящи я като труднодостъпна. Го-
лямото физическо и нервно-психическо усилие е детерминирано от посто-
янното изменение на структурата на действията и движенията. Във футбо-
ла няма еднакви, повтарящи се по своята структура движения и действия. 
Критерий за добра подготовка са бързината, с която се решава всяка игрова 
задача, и целесъобразността на използваните за целта средства.

Променливата интензивност на натоварване изисква и непрекъснатото 
изменение на енергетичното обезпечаване. Основната трудност се изразява 
в това, че всяка следваща минута е необходимо по-голямо количество кисло-
род (ефект на Симансон). 

През по-голямата част от играта организмът на футболиста работи в 
анаеробни условия, вследствие на което в кръвта се отделя млечна киселина 
и други метаболитни продукти, затормозява дейността на ЦНС. Тази особе-
ност предопределя необходимостта от високоинтензивна работа за усъвър-
шенстванена адаптационните способности към условията, обема и интензив-
ността на извършваната работа [1, 4, 7, 9].

Целта на изследването е да се проучи влиянието на урочните занима-
ния по физическо възпитание, чрез използване средствата на футболната 
игра за развиване на двигателните способности на учениците от втори клас.

Задачи на изследването:
1. Установяване влиянието на урочните занимания по футбол върху 

специалната физическа подготовка на учениците от II клас;
2. Разработване на моделно съдържание на урочната работа по футбол 

за развиване на двигателните способности;
3. Експериментално апробиране на модел за начално обучение по фут-

бол с ученици от II клас.

За специалната физическа подготовка по футбол на учениците от втори клас
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4. Оформяне на научно-теоретични обобщения, изводи и препоръки за 

подобряване урочната работа по физическо възпитание във II клас.
Предмет на изследването са условията, факторите и възможностите за 

внедряване на модел за обучение на учениците от ІІ клас по футбол.
Обект на изследването са количествените показатели, характеризира-

щи специалната физическа подготовка на учениците от втори клас.

Анализ на резултатите:
Специалната физическа подготовка като функция, респективно мотор-

ни способности, диагностицирахме с четири теста. Нивото на кондиционни-
те възможности до голяма степен предопределя подвижността на тялото в 
пространството, адаптивните възможности на организма и общите коорди-
национни способности.Всичко това е в пряка и косвена връзка с началното 
обучение, затвърдяването и усъвършенстването на двигателните умения и 
навици в спортната игра футбол.

Взривната сила на долните крайници е от съществено значение както 
за бързото придвижване по терена, така и за ефективното отиграване на ре-
дица технически похвати. Този показател изследвахме с теста „Троен скок от 
място“. Изследваните от нас контролна група (КГ) и експериментална група 
(ЕГ) са с почти еднакви средни резултати в началото на изследването. Ниски-
ят процент на коефициент на вариация (10–11%), говори за приблизителна 
еднородност на групите. Това ще ни даде възможност за по-обективна оценка 
на промените и ефективността на приложения от нас модел.

Таблица 1.
Показатели, характеризиращи специалната физическа подготовка  

по футбол на 8-годишни ученици от ІІ-ри клас– КГ

№ Тестове n Статистически показатели
Xmin Xmax R Av Sx V%

1 Троен скок 20 250 350 100 302 28.8 10%
250 360 110 318 31,7 10%

2 15 м гладко бягане 20 3.5 5.3 1.8 4.42 058 14%
3,4 5,5 2,1 4,46 0,6 13%

3 30 м гладко бягане 20
6.8 10.2 3.4 8.96 1.06 12%
6,6 10,2 3,6 8,85 1,04 11%

4 Хв. на топка с две 
ръце 20

340 840 500 571 149 26

300 910 610 587 181 31%

Средната стойност както на КГ, така и на ЕГ показва увеличение от 15–
16см в края на експеримента. Тези положителни промени не бихме могли да 
твърдим, че са закономерни, тъй като не се подкрепят от необходимия про-
цент на доверителна вероятност. Те се дължат по-скоро на причини, произти-

Стефан Хр. Базелков
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чащи от физическото развитие на учениците или пренос от извънучилищна 
двигателна дейност.

С теста „15 м гладко бягане“ изследвахме скоростните възможности на 
учениците и най-вече бързината на простата двигателна реакция и бързината 
на започване на отделното движение.

Общоизвестно е, че бързината като двигателно качество е едно от най-
капризните и много трудно се поддава на развитие. В повечето случаи то е ге-
нетично предопределено. Това обяснява факта, че в КГ по изследвания пока-
зател няма никакъв положителен прираст. В началото на експеримента сред-
ната стойност е 4.42 сек., а в края – 4.46 сек. Разликата от 0.02 сек. според нас 
не представлява интерес и не заслужава коментар. В ЕГ се забелязва, макар и 
незначително, подобрение на резултата с 0.25 сек. Положителен момент тук е 
фактът, че е намалял коефициентът на вариация, което говори за увеличение 
на групирането на стойностите около средната стойност.

Чрез теста „30 м гладко бягане“, освен първите две форми на проявле-
ние на бързина, проследихме и честотата на движенията. Предвид на това, че 
30 м е относително голямо разстояние за второкласниците, диагностицирах-
ме в известна степен и скоростната издръжливост.

В ЕГ забелязваме подобрение на посочените видове бързина, макар 
и непотвърдени от статистическа гледна точка. Намалението на времето за 
изпълнение на теста е само 0.18 сек. Анализите на получените резултати от 
двата теста за бързина и скоростна издръжливост разкриват, че при ЕГ вслед-
ствие на работата за специфична физическа подготовка са се подобрили бър-
зината на простата двигателна реакция, бързината на започване на отделното 
движение, честотата на движение и способността да се поддържа за кратко 
време висока скорост на бягане.

Таблица 2.
Показатели, характеризиращи специалната физическа подготовка  

по футбол на 8-годишни ученици– ЕГ

№ Тестове n Статистически показатели
Xmin Xmax R Av Sx V%

1 Троен скок 20
240 350 110 302.7 32.2 11
270 360 90 317.3 22.8 7

2 15 м гладко бягане 20 3.6 5.4 1.8 4.34 0.62 20
3.3 5 1.7 4.09 0.56 15

3 30 м гладко бягане 20
6.8 9.2 2.4 8.17 0.75 9
6.7 9 2.3 7.99 0.64 8

4 Хв. на топка с две 
ръце 20

5.5 12 6.5 8.75 2.18 25

5.8 14 8.2 9.05 2.35 27

За специалната физическа подготовка по футбол на учениците от втори клас
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Чрез теста „Хвърляне на футболна топка“ с две ръце над глава просле-

дихме промените на динамичната сила на горните крайници, раменния пояс 
и мускулите на торса. Положителни промени наблюдаваме и в двете групи. За 
ЕГ разликата между двете измервания е 30 см. Подобрението на постижени-
ята за КГ е по- малко – 16 см. И при двете групи разликата не се подкрепя от 
висока гаранционна вероятност. Наблюдава се увеличение на показателите за 
вариативност, но те са по-показателни за КГ. В края на експеримента по този 
показател отчитаме съществени различия между ЕГ и КГ. Получената разлика 
от 318 см. се подкрепя с висока гаранционна вероятност – Рt=99.0%.

„Хвърляне на топка с две ръце над глава“, освен че е показател за специ-
ална физическа подготовка, е и един технически елемент от футболната игра. 
В нашия модел намериха място упражненията за изпълнение на този техни-
чески похват, което до голяма степен обяснява получените разлики в края на 
изследвания период.

Таблица 3.
Показани разлики и процент на прираста

№ Тестове КГ – 
разлика

% на 
прираста

ЕГ – 
разлика

% на 
прираста

1 Троен скок 16 5% 14.6 5%
2 15 м гл. бягане –0.02 0.5% –0.25 6%
3 30 м гл. бягане –0.11 1% –0.19 2%
4 Хвърляне на топка с две ръце 16 6% 30 9%

От анализа на динамиката на специалната физическа подготовка обоб-
щено можем да направим следните изводи:

1. Бързината като двигателно качество трудно бележи съществен при-
раст за относително кратко време – визираме продължителността на прео-
бразуващия експеримент. Работата за бързина изисква комплекс от упражне-
ния с игрови и лекоатлетически характер.

2. Игровите упражнения повлияват положително не само взривна-
та сила на долните крайници, но и динамичната сила на ръцете, раменния 
пояс, гръдните и гръбните мускулни групи. Все пак бихме препоръчали ос-
вен игрови уптажнения за специфична физическа подготовка да се използват 
средства с лекоатлетически и гимнастически характер с прецизирана дози-
ровка, съобразно възрастовите особености на учениците.

Стефан Хр. Базелков
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРОВИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО 
ПО БИОЛОГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНТЕРЕСА  

И МОТИВАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Стойна С. Илиева, Мария М. Бойчева

GAME USING METHODS IN TEACHING BIOLOGY FOR 
RAISING THE INTEREST AND MOTIVATION  

OF STUDENTS
Stoyna S. Ilieva, Maria M. Boycheva

ABSTRACT: The purpose of this study is to establish the opportunities for apply-
ing certain game methods in teaching „Biology and health education“ in class IX 
to help raising the interest and the motivation of the students.
The literature review made on the theory of gaming training methods indicates 
for the topicality of the issue, but at the same time for the insufficient practical 
experience, especially regarding to their application for the purposes of teaching 
biology in high school. Hence, it shows the need for practical development.
A scientific and methodological analysis have been made and the opportunities for 
the expansion of gaming methods have been revealed. Also, playing methods have 
been designed for the purpose of teaching the selected methodological units: „Ad-
aptation,“ „Functional structure of Biocoenoses,“ „Man and Biosphere“ „Primary 
and ecological problem,“ „Eukaryotic cells,“ „The cell structure“. Various options 
for their application in different stages of the macro lessons have been presented. 
They have been experimented in terms of real educational activities during the 
academic year 2015/2016 students from PGI „Dr. Ivan Bogorov“, Varna. 
The results of the survey to explore students` views on the use of gaming tech-
niques to increase interest and motivation have been presented. Analysis of the 
results shows that students are willing and ready to participate in the class „Biol-
ogy and Health Education“ by playing methods.
KEYWORDS: game, gaming methods in the learning process, students, Biology 
and Health education, cognitive interest, motivation

Изследването е финансирано по проект № РД-08-66/02.02.2016 г. от параграф 
на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“.
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Увод
Нашето съвремие е свързано с огромни позитивни очаквания в облас-

тта на човешкото мислене, образование и култура. В последните години обаче 
се забелязва понижаване на мотивацията и липса на устойчив познавателен 
интерес у учащите се. Понижената мотивация у младото поколение се свърз-
ва с липса на ясна перспектива за реализация в условията на непрекъснато 
променящата се заобикаляща ни действителност. В същото време навлиза-
нето на компютърните технологии в нашето ежедневие води до по-широка 
информираност на младото поколение и поставяне на по-високи изисквания 
към методите и формите на обучение. 

Предизвикателствата пред образованието, като цяло, налагат безспор-
но реформи и иновации, насочени към преосмисляне на досегашните стра-
тегии на обучение, използване на нови концепции и педагого-методически 
технологии и техники, свързани с преосмисляне на целите и обновяване 
на учебното съдържание и методиката на обучението, които да гарантират 
приобщаването ни към общоевропейските ценности. За преодоляване на 
пасивното възприемане на знанията, монотонната дейност по запомняне и 
възпроизвеждане на наученото, стереотипно повтарящата се организация на 
урока, на фона на информационната претовареност на учащите се, е необхо-
димо интегрирането на утвърдените с иновационните нетрадиционни форми 
и методи, с цел по-добро усвояване на учебното съдържание и извършване на 
оптимална учебна дейност. 

В учебно-възпитателния процес се търсят възможности за иновиране 
чрез използване на интерактивни дидактически стратегии и техники. Чрез 
тях се постига стимулиране на познавателния интерес към изучаваното, по-
вишаване на мотивацията за учене, формиране на умения за творческо и кри-
тично мислене. 

Напоследък, в образованието е поставен акцент върху съвременните 
ситуационни методи на обучение, в това число игрови методи, като една от 
възможностите за повишаване на мотивацията и познавателната активност 
на учащите. Използването на игрови методи се очертава като съвременна 
тенденция в преподаването и придобива все по-голяма актуалност. Включва-
нето им в учебно-познавателния процес допринася за мобилизиране внима-
нието на учениците, превръща ги в активни субекти в учебно-възпитателния 
процес – от обучавани в самообучаващи се, снемане на напрежението при ре-
шаване на учебните задачи и житейски ситуации. Игровата дейност, като нов 
тип дейност със свои мотиви, като по-съвършено средство за задълбочено 
усвояване на знания и умения, позволява усъвършенстване на учебната ра-
бота по привлекателен и непринуден начин. Тази образователна технология 
стимулира ученето чрез действие, при което водещи са емоциите. Емоцио-
налността, която предизвикват игровите методи, е предпоставка за създаване 
на психологически комфорт при изучаване на експериментираните теми от 
учебното съдържание. 

Използване на игрови методи в обучението по биология за повишаване ...



930
Актуалността, перспективността и възможностите за практическо 

приложение на игровите методи в обучението по биология предопределиха 
темата на настоящото изследване. 

Методология на изследването
Целта на настоящото проучване е да се изследват възможностите за 

приложение на игровите методи на обучение по биология и здравно образо-
вание в ІХ клас за повишаване на интереса и мотивацията на учениците. 

Задачите на изследването са:
1. Да се направи литературен обзор по проблема за игровите методи и 

приложението им в процеса на обучение за повишаване интереса и 
мотивацията на учениците. 

2. Да се проучат възможностите на учебното съдържание по биология и 
здравно образование, ІХ клас за практическото им използване с цел 
повишаване на интереса и мотивацията на учениците. 

3. Да се конструират игрови методи на обучение, адекватни на целите на 
учебното съдържание и обучението по биология и здравно образова-
ние, ІХ клас и се приложат в избрани методически единици. 

4. Да се изследва отношението на учениците към проблема за използва-
нето на игровите методи на обучение по биология и здравно образо-
вание, ІХ клас.

Обект на изследването:Процесът на обучение на учениците по пред-
мета „Биология и здравно образование“ в ІХ клас в ПГИ „Д-р Иван Богоров“, 
гр. Варна.

Предмет на изследването: Игрови методи на обучение с цел повишане 
интереса и мотивацията на учениците.

Методи на изследването:теоретичен анализ;наблюдение;анкетен 
метод;математически методи за обработка на резултатите от анкетата;графични 
методи за представяне на резултатите.

Място на провеждане на изследването: Дидактическият експеримент и 
анкетното проучване са проведени в реална учебна среда, в часовете по био-
логия и здравно образование с ученици от ІХ клас в ПГИ „Д-р Иван Богоров“, 
гр. Варна, през учебната 2015/2016 година върху следните избрани методиче-
ски единици: „Адаптация“, „Функционална структура на биоценозата“, „Чове-
кът и биосферата,“ „Суровинен и екологичен проблем“, „Еукариотна клетка“, 
„Клетъчни структури“.

След проучване на литературни източници по проблема за игровите 
методи на обучение и на основата на практическия опит от преподаването на 
учебното съдържание за целите на изследването, от набора игрови методи, са 
използвани следните: разчитане на анаграми, игра с карти, оn-lineигра, реша-
ване на судоку, подреждане на пъзел, гатанки. 
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Теоретична постановка на изследването
Преглед на схващанията за същността на играта и игровите мето-

ди на обучение
По проблема за игрите са работили мислители, философи, учени и из-

следователи и въпреки това все още не съществува универсално определение 
на понятието „игра“. Този факт не е случаен, тъй като проблемът за играта 
е сложен и многостранен. Думата „игра“ не е научно понятие и се тълкува 
по различен начин в пряк и преносен смисъл, в зависимост от ситуацията, 
в която се употребява. В. Гюрова прави исторически преглед на понятийния 
апарат на определението на играта в психолого-педагогически план. Според 
различните изследователи играта е свободна дейност, форма на изява, соци-
ално явление, противоречив процес, проява на човешката култура и т. н. [6]. 
Те използват различни критерии, отразяващи като водещ един или друг ас-
пект, охарактеризиращ играта. 

Едно от най-конкретните и обобщаващи определения на играта при-
надлежи на холандския историк Йохан Хьойзинха [6]: “Играта е действие или 
занимание, извършвано доброволно, ограничено във времето и простран-
ството, изискващо спазването на доброволно приети, задължителни прави-
ла, които по своята същност са самоцелни и придружени от чувството на на-
прежение и радост от съзнанието за нещо различно от всекидневния живот.“ 

Играта се приема като „особен начин за отражение и усвояване на дейст-
вителността чрез собствената дейност във въображаем план“[8]. Тя е искрата, 
запалваща огъня на любопитството и любознателността. Е. Цанкова [по Д. Ру-
симова и Д. Гетова] представя играта като „мост, който свързава детето с жи-
вота през стените на класната стая“ [15]. „Играта служи като своеобразен мост 
от света на децата в света на възрастните, където всичко е взаимосвързано и 
взаимозависимо.“ Играта се основава на възприемането на правилата, като по 
този начин насочва подрастващите да спазват определени правила на зряла 
възраст. Играта е най-добрият начин за постигане на развитието на творче-
ските способности на детето, без използване на принудителни методи. Играта 
е сложна и многостранна дейност. Целта на игрите е елемент, който изисква 
многостранна психична активност: представа за резултата, изградена с помо-
щта на въображението; съобразяване на всички действия, думи, движения с 
този краен резултат. Тя създава предпоставки за волеви действия [7]. Играта е 
собствена, свободно и доброволно избрана активност на субекта, моделираща 
пренаредени и циклично повтарящи се компоненти на човешката дейност, но 
без реализиране на функционалния ѝ резултат. Играта възпроизвежда култур-
но-историчекия опит във всичките му измерения, но не в застинал вид, а в про-
цес на неговото творческо пресъздаване от самия играч по посока на игровата 
цел. Играта е мотивирана от удоволствие от самия процес, което я прави са-
моудовлетворяваща се дейност, неподчинена на външна целесъобразност [16].

Предмет на играта са закономерностите, които произтичат от нейното 
организиране и осъществяване, както и психологическата нагласа и особе-
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ности в информационно, комуникативно и регулативно отношение между 
учителя и учениците, целящи разгръщането на играта и превръщането ѝ в 
увлекателна и съдържателна дейност, имаща определена стойност в хода на 
самия учебен процес [4]. Всъщност стойността ѝ до голяма степен се опреде-
ля от резултатността и ефективността на протичане, а към това не без значе-
ние са целите, които учителят си поставя, игровите техники, похватите, които 
използва. Твърде значима е водещата роля на самия педагог. В хода на играта 
за учителя е особено важно да владее вниманието на учениците, да умее да 
общува чрез изразителността на словото, да проявява артистичност и въоб-
ражение, за да въздейства върху учениците и да ги приобщи към играта[4].

И. Иванов описва играта като вид симулация, изискваща активно учас-
тие като позволява приложение на усвоените знания. Тя разнообразява често 
задавани упражнения. Тя не притеснява участниците и е забавна и привлека-
телна. Като цяло играта спомага за ефективното насърчаване на комуникаци-
ята. Това е особено подходящ метод за по-свити ученици или за участници, 
които не се познават. Чрез забавните моменти много лесно се постига сплоте-
ност в групата и се осигурява по-отворена атмосфера на взаимно внимание.
Като метод на обучение представлява имитация на реална действителност в 
една или друга изкуствено създадена ситуация. Участниците или изпълняват 
определени роли, или са активни зрители (жури). Предназначението ѝ е да 
формира умения и навици за реални действия [9].

Игровите методи са интересни и привлекателни за учениците в пси-
хологическо отношение. Могат да се използват в различни типове уроци по 
всички учебни предмети. Те съдействат за трайното овладяване на нови зна-
ния, за творческото осмисляне на учебния материал, за прилагане на придо-
битите знания в реален жизнен контекст [1]. Преимуществата на игровите 
методи са в това, че ефективността им (време) е 4–5 пъти по-висока в сравне-
ние с традиционните методи. Те увеличават интереса към обучението, разви-
ват самостоятелност у учениците (учителят най-често е арбитър), запознават 
с ролевата структура на дейността, служат за трансфер на знания, формират 
базисни социални умения [9].

Приложение на дидактическата игра и игровите методи в процеса на 
обучение за развитие на познавателния интерес и мотивацията на учениците

Дидактическата игра се разглежда като средство за опознаване и при-
общаване на човека към околния свят, за натрупване на познавателен опит. 
Е. Цанкова разглежда дидактическата игра [по Н. Витанова] като „форма на 
игрова дейност, която по структура и функция е най-близо до учебната дей-
ност.“ Дидактическата игра е средство, което стимулира любознателността, 
формира самостоятелност при усвояване на знанията и обогатява познава-
телния опит на ученика [15].

„Дидактическата игра е тази игра, при която решаването на игровата 
задача се постига чрез игрови действия, изискващи приложение на опреде-

Стойна С. Илиева, Мария М. Бойчева



933
лени знания при спазване на предварително приети правила. Тя се прилага в 
процеса на обучение с цел овладяване, разширяване и задълбочаване на зна-
нията по непринуден и привлекателен начин“ [2].

Определянето на понятието „дидактическа игра“ може да се разгледа в 
зависимост от обективната, субективната и дидактическата ѝ същност: 

• Обективната ѝ същностсе изразява в преднамереното ѝ моделиране 
като форма на игрова дейност. От тук се определя устойчивият харак-
тер на структурните компоненти, обусловени от ролята на играта. 

• Субективната ѝ същносте игровата дейност, в която децата проявяват 
максимална активност, в резултат на което се развиват познавателни-
те психически процеси. 

• Дидактическата ѝ същност е дейност, посредством която се решават 
точно определени учебни цели. 

Неоспорима е връзката и взаимната обусловеност между игровата и 
учебната дейност като педагогически средства за въздействие. Чрез игровата 
дейност се улеснява преходът към по-сложната учебна дейност, която е во-
деща в развитието. Създава се интерес към нея и по-пълноценно се усвояват 
знания, формират се умения, отношения и компетенции. 

Игровата дейност за учебни цели се основава на следните принципи: 
активност, динамичност, занимателност, изпълнение на роли, колективен ха-
рактер (работа в екип), моделиране на дейността, обратна връзка, проблем-
ност, съревнователност, резултативност, самостоятелност, системност. При 
нарушаването на тези принципи се получават грешки, от които най-често 
срещаната е игра заради самата игра [9].

Изпълнявайки различни функции – обучаваща, развлекателна, кому-
никативна, релаксираща, себеизявяваща и др., игровите методи съдействат 
за цялостното формиране и развитие на личността и я подготвят за по-висш 
етап на развитие, за овладяване на нови дейности в ученето. 

Теоретична постановка на проблема за 
учебната мотивация и познавателнияинтерес на учениците
Използването на игрови методи в процеса на обучение повишава ин-

тереса и учебната мотивация, което способства за постигането на целите на 
обучение. Желанието да се спечели в играта, което е външен мотивационен 
фактор, може да подтикне играещите към учебна дейност, която впоследствие 
може да стимулира вътрешен, субективен интерес към предмета. Мотиваци-
ята  – движещата сила на стратегията на учене и познавателният интерес  – 
основният мотив за учебна дейност, са в основата на постигането на добри 
резултати. Те са важни предпоставки за успешното и трайно овладяване на 
знания, умения и навици. 

С понятието  „мотивация“  се изразява най-общо „насочена ак-
тивност“ на личността [5].В превод на български език английският тер-
минmotivationозначава движеща сила към постигане на определени цели. Н. 
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Неделчев представя мотивацията като вътрешно състояние, което поддържа, 
насочва и стимулира поведението на човека и заема водещо място в структу-
рата на поведението на личността. Мотивацията включва целева насоченост 
на поведението и изисква получаването на пряка и своевременна връзка меж-
ду целенасочените действия и постигнатите резултати [11].

Богданова, С. и М. Филипова, цитирайки Ж. Нютен, разкриват мотива-
цията като двигател, насочващ личността към избора на средства, стратегии 
и подходи за удовлетвореността от вложените усилия. Мотивацията се раз-
глежда като йерархична система на много равнища, в която различни мотиви 
се намират в единство и взаимодействие. Когато мотивът се осъзнава от ли-
чността, се превръща в мотив цел и получава актуална подбудителна сила. За-
това е необходимо учителят да доведе социално значимите мотиви до равнище 
на тяхното пълно осъзнаване и по този начин те получават реална действена 
сила в поведението на учениците. Целенасоченото развитие на мотивите се 
осъществява в организацията и съдържанието на учебната дейност [3], [5].

Мотивацията е съвкупност от енергетични сили, произтичащи от въ-
трешни или външни за индивида предпоставки, които предизвикват негово-
то поведение и определят формата, насоката, интензивността и продължи-
телността на това поведение. Без да се познава системата от потребности и 
интереси на отделните ученици в класа, без да се знаят факторите, които ги 
мотивират за ефективен труд, е невъзможно да се изгради система за стиму-
лиране, която да способства за максималното отдаване на силите и възмож-
ностите в работата [12].

Мотивацията има пряко отношение и изключително значение за фор-
мирането на човешката личност [13]. Авторът счита, че мотивацията е със-
тояние на личността, която взема решение в полза на един или друг мотив от 
собствената си мотивационна система. 

Традиционно е прието да се говори за три сфери на психиката на чове-
ка – интелектуална, емоционална и волева. Те са психична основа на негова-
та личност.Нов подход при определянето на сферите на човешката личност 
включва и мотивационна, ценностна и др. Мотивационната сфера включва 
подбудителните функции на съзнанието, на ценностите, на свързаната с тях 
сила на наградите и наказанията. 

Важно място в мотивационната система на личността, включва-
ща неговите убеждения, светоглед, ориентации, идеали, стремежи, мечти, 
чувства,заемат собствените (специфични) мотиви на дейността – мотиви на 
учебна, трудова, художествена, спортна, игрова и др. видове дейности. Моти-
вацията за учебна дейност включва следните специфични мотиви:

• интерес към знанието и познавателната дейност  – тук се включват 
интересът на учениците към природата, природните явления и опаз-
ването на природата, интересът към обществото и обществознание-
то, към нравствеността и човешките постъпки, към собственото тяло 
и психичен живот;
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• емоционално удовлетворение от получени или демонстрирани зна-

ния в определена област на познанието – изразява се в различни фор-
ми, интензитет и характеристики – възхищения от открития, откри-
ватели, отлични отговори; удовлетвореност от собствени познания, 
умения, интелект, демонстрирани в клас; положително настроение в 
решаването на учебни задачи; повишено емоционално самочувствие 
от самооценката на собствените възможности;

• интерес към начина на учене – става дума за по-ефективни, по-про-
дуктивни начини на учене, за широка гама от похвати, която може 
да се групира в индуктивни, дедуктивни, традуктивни и рефлексивни 
начини на усвояване [13]. 

Мотивацията за учене включва всички процеси, методи и средства за 
подтикване на учениците към пълноценна познавателна дейност, която задо-
волява и развива познавателния им интерес,и активно участие в процеса на 
овладяване на учебното знание.

Мотивацията за учене е базисният фактор, който рефлектира върху по-
ведението и позитивните успехи на учениците. Успешното учене Н. Неделчев 
определя като „функция от отношението на учащите се и начина на препо-
даване“. Авторът подчертава, че педагогът трябва много точно да прецени в 
каква среда на учене ще постави ученика, какви методи на преподаване и вза-
имодействие ще приложи, какво темпо на учене ще изисква и какви помощ-
ни средства ще използва, т. е. той трябва да създаде условията, които влияят 
пряко върху нивото на мотивация [11].

Като съществена страна на успешното учене З. Костова определя емо-
ционалните аспекти на мотивацията. Разглежда емоциите като „най-доброто 
подкрепление на ученето“. Обръща внимание как чрез отношенията към при-
родата, науката, учебния предмет, учебния труд, учебника може да се мотиви-
ра ученето и в подкрепа на това привежда редица доказателства [10].

П. Николов поставя акцент върху нобходимостта учителите да придо-
бият умения за формиране на мотиви и мотивация в учебната дейност, което 
става постепенно и продължително, както и на използването на похвати за 
активизиране на мотивите във всеки конкретен урок, т.е. специални дидакти-
чески умения за управление на мотивацията. Учителят-професионалист уме-
ло изпълнява тази двуединна задача – едновременно развива и структурира 
мотивационната система на целия клас и на всеки ученик, и заедно с това като 
гъвкав „оператор“ във всеки конкретен урок актуализира и „извлича“ онези 
мотиви, чиято сила регулира с оглед на целите си [13]. 

Познавателният интерес е трайна насоченост на човека към опреде-
лена слабост на познанието. Той се явява постоянен източник за мобилиза-
ция на личността в познавателната дейност, която е задължително условие 
за усвояване на опит и формиране на норми за поведение, за формиране на 
потребности и мотиви за всяка дейност. Интересът съдържа енергетичния 
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ресурс, кинетичната сила, която определя активността на човека в неговата 
познавателна дейност. 

Основни показатели, характеризиращи познавателните интереси като 
мотив за учебна дейност, са:

• познаването на равнището на познавателните интереси на целия клас 
и на всеки ученик поотделно;

• емоционалният отклик на всеки ученик на нова информация;
• степента на настойчивост при решаване на трудни задачи в определе-

на област;
• степента на усилие да се проникне в същността на информацията;
• степента на осъзнаване на значението на учебната дисциплина за 

удовлетворяването интересите на ученика. 
Интересите в процеса на учебното познание непрекъснато се разширя-

ват и задълбочават. Те са в двупосочна взаимна зависимост с учебно-познава-
телната дейност. Учебната дейност разширява и задълбочава, осмисля инте-
ресите, а те от своя страна стават по-силен подбудител за учебно-познавател-
на дейност. Това е най-силния мотив за учебна дейност, защото интересите са 
своеобразен фокус на интелекта, емоциите и волята на личността. Познава-
телната дейност и познавателните интереси взаимно се стимулират. При бла-
гоприятно развитие на тези взаимоотношения интересите се формират като 
сложно новообразувание на личността, което придава смисъл на човешкия 
живот [13]. Даниъл Пинк счита, че учителят трябва да се интересува и съо-
бразява с личните интереси на учениците и областите, в които са експерти. 
Той препоръчва учителят при удобен случай да се обръща към „експертите“ 
в класа, както и да им дава възможност да преподават на своите съученици 
и/или на по-голяма аудитория това, което те знаят в повече от другите [14].

Методически анализ на учебното съдържание по биология
и здравно образование IX клас, от гледна точка на постигане
целите на изследването
Учебният предмет „Биология и здравно образование“ е част от учеб-

ните предмети в културно-образователната област „Природни науки и еко-
логия“. Съдържанието му се гради, както върху усвоеното от учениците в 
обучението по предмета „Човекът и природата“в V иVI клас и по „Биология 
и здравно образование“ в VII и VІІІ клас, така и върху постиженията им по 
физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и ико-
номика. Чрез система от междупредметни връзки се осигуява изграждането 
на цялостен образ в съзнанието на учениците за единството на неживата и 
живата природа. Съдържанието на учебния предмет „Биология и здравно об-
разование“ осигурява усвояване на система от знания и умения, формиране 
на компетенции и изграждане на отношения, свързани с природата, които са 
основа за придобиване на траен интерес към биологичното знание и удовлет-
ворение от изучаването му.
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Учебното съдържание е конструирано така, че в процеса на обучение 

учениците да усвояват знания за строежа, функционирането и развитието на 
биологичните системи на клетъчно, популационно-видово, биоценозно и би-
осферно равнище, чрез които се формира биологичната култура и ценност-
ната система на учениците. Учебното съдържание позволява формиране на 
умения за прилагане на знания от други предмети при характеризиране на 
микросистемите и макросистемите на структурна и функционална основа, 
както и умения за ориентация в многообразието на организмовия свят, за 
здравословен начин на живот, природосъобразно поведение и опазване на 
околната среда. Съдържанието на учебния предмет позволява формиране на 
отношение към природните ресурси, стремеж за разумното им използване и 
възпроизводство на основата на мерки за защита на природата.

Съдържанието е в основата на дейностите в учебната програма на пред-
мета „Биология и здравно образование“, а именно:

• Разпознаване, сравняване и групиране на структури и процеси на би-
осферно и клетъчно равнище. 

• Анализиране и оценяване на екологична обстановка.
• Дискутиране и прогнозиране влиянието на различни фактори върху 

процесите, протичащи в микросистемата и макросистемата. 
• Решаване на задачи и казуси, свързани с опазване на околната среда и 

здравето на човека.
Основните области на биологично знание, включени в учебното съдър-

жание са: Биосфера (макросистема – структура и процеси) и Клетка (микро-
система – структура и процеси);

Екологичният подход е основен при конструирането на макрострукту-
рата и микроструктурата на цялостното съдържание на биологичното обра-
зование и обучение. 

Изборът на подходяща дидактическа технология, основана на интерак-
тивно обучение и използването на методи, водещи до повишена познавател-
на, социална и емоциална активност на учениците, ще благоприятства пости-
гане на очакваните резултати на ниво учебна програма, както и реализиране 
на целите на здравното и екологичното възпитание. Използването на играта 
като метод и форма на обучение, със своя емоционален заряд от една страна, 
и с богатите възможности за осигуряване на специфичен вид познавателна 
активност от друга, съдейства за повишаване на учебната мотивация и сти-
мулиране на познавателния интерес в обучението по всички учебни предме-
ти, в това число и в обучението по биология. 

Прегледът на учебното съдържание по биология и здравно образова-
ние, IX клас представя подходящи възможности за приложение на игрови 
методи в обучението за постигане на очакваните резултати и реализиране на 
поставените цели.
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Методика на приложение на игровите методи
Като метод на обучение, игровите методи се съчетават с други методи в 

дадена организационна форма (урок, лекция, дискусия, моделиране и други) 
и стимулират чувствата на учащите се, активизират мисълта и въображение-
то им, засилват евристичната ориентация на цялостното им поведение. Избо-
рът на играта като метод на обучение се обуславя от: 

• обективни фактори и условия – отнасят се до дидактическите цели и 
задачи на конкретния урок, системата уроци от дадена тема или раз-
дел, характера на учебното съдържание и особеностите в неговото 
усвояване, равнището на познавателния опит, подготовката и разви-
тието на учениците; 

• субективни фактори и условия – отнасят се до подготовката на учителя, 
неговото педагогическо майсторство и индивидуален стил на работа. 

При използване на игрови методи в обучението учителят следва след-
ния алгоритъм: 

• определя игровия замисъл  – определя учебното съдържание, което 
ще бъде представено като игра;

• определя игровото съдържание – учителят може да го вземе и използ-
ва в готов вид и да го адаптира към условията на съответния клас или 
група, както и да го подготви, като използва житейския си опит и този 
на учениците; игровото съдържание трябва да е кратко, ясно, добре да 
се открояват действащите лица и позициите, които трябва да поемат;

• запознава учениците със същността на игровата ситуация;
• представя правилата на играта, обсъждат се и се уточняват с учениците;
• съдейства на учениците при формиране на групите, насочва ги при 

обсъждане на позициите им, при уточняване на отговорностите и ро-
лите, които ще поемат.

Игровите методи на обучение позволяват да бъдат използвани на всич-
ки нива на усвояване на знания. Те се менят по вид, функции, цели, степен на 
сложност, в зависимост от различните възрастови групи, в които се прилагат. 

В зависимост от вида и особеностите на урока, от образователното съ-
държание, което се разработва, нивото на развитие на конкретните ученици, 
игровите методи могат да се използват за решаване на различни цели: 

• създаване на мотивация и интерес към конкретната познавателна 
дейност в урока; 

• по-рационално разработване на новото учебно съдържание; 
• затвърждаване на разработеното учебно съдържание, на формирани-

те умения и отношения; 
• обобщаване и прилагане на знанията на практика; 
• за проверка на равнището на усвоени знания, формирани навици и 

умения. 
При съчетаването на игровите методи с други методи на обучение: 
• съкращава се времето, необходимо за затвърдяване на усвоените зна-

ния, за развитие на формираните навици и умения; 
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• плавно се преминава от формите на сетивно към формите на логи-

ческо познание, като преход от външни действия към действия в ум-
ствен план; 

• постига се по-голяма ефективност при решаването на конкретни 
проблеми; 

• създава се съзнателно отношение към поставените задачи; 
• получава се емоционална удовлетвореност от извършената и усвоена 

дейност, което е предпоставка за формиране на положително отноше-
ние и интерес към учебния предмет. 

Използването на игрови методи се очертава като съвременна тенден-
ция в преподаването и придобива все по-голяма актуалност за методиката 
на обучение, в това число и по биология. Овладяването на нови знания или 
тяхното актуализиране на емоционална основа поставя учениците в ново 
психологическо измерение, превръща се в предизвикателство и за най-рав-
нодушните.

Резултати и обсъждане
Методически фрагменти на теми на уроци по биология
и здравно образование IX клас, с приложени игрови методи на обучение
За постигане целите на изследването са използвани теми от учебното 

съдържание по биология и здравно образование, IX клас, по учебника на ИК 
„Гея- Либрис“, С., 2007 г., като в хода на обучението са приложени разноо-
бразни, но съобразени с учебното съдържание и с нивото на подготовката 
на учениците игрови методи на обучение. Предвид ограничения обем на 
публикацията, тук са представени само онези фрагменти от методическата 
конструкция на уроците, които илюстрират теоретичните и дидактическите 
аспекти на използваните игрови методи на обучение.

Фрагмент от методическата конструкция на урок на тема „Адапта-
ция“, с използване на игра „Анаграми“

С приложението на играта се цели насочване на мисловната дейност 
на учениците към етапа на разкриване на новото учебно съдържание. Сфор-
мират се отбори от 5–6 човека. Дават се необходимите указания за предсто-
ящата игра, като се уточнява и времето за работа – 5 минути. Всеки отбор 
изтегля набор от 6 карти с анаграми. Учениците трябва да разместят букви-
те в изписаните думи в такъв ред, че да се получат нови думи, които са на-
именования на представител на растителното или животинското царство. 
След това посочват адаптивно изменение (приспособление) на конкретния 
организъм и значението му. В отборите се провежда обсъждане за уточня-
ване на отговора. Излъчват се говорители на групите, които представят ре-
шението на поставената задача. Учителят, заедно с 2–3 ученици, е арбитър 
в играта и заедно определят отбора победител, дал правилен и най-пълен 
отговор (Приложение 1).
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Фрагмент от методическата конструкция на урок на тема „Функцио-

нална структура на биоценозата“ с използване на дидактическа игра с карти
В етапа на урока „затвърдяване, систематизиране и обобщение на зна-

нията“ се използва дидактическа игра с карти. Комплектът карти за игра е 
изработен по проект на Екосдружение „Образование без граници“. Екип от 
четирима подготвени ученици обяснява как се играе с картите и демонстрира 
игрите чрез видеоматериал. Различните игри са: 

• „Хранителна верига“ (играе се като на играта „Магаре“, само че вместо 
еднакви карти се събират карти от една хранителна верига П – К1 – 
К2 – К3 – Р); 

• „Хранителна мрежа“ (картите се нареждат като при играта „Доми-
но“ – правят се изводи за устойчивостта на биоценозите); 

• „Екологична пирамида“ (подобно на играта „Пасианс“  – картите се 
подреждат с гръб към играещия и след това се обръщат, като всеки 
вид трябва да застане на „хранителното си равнище“); 

• „Междувидови взаимоотношения“ (по подобие на играта „Черен Пе-
тър“ – по-силни са картите от по-високо хранително равнище).

След представянето класът се разделя на 4 групи и в рамките на 10 ми-
нути играе на различните игри като всеки от учениците, подготвили презен-
тацията, е консултант на една от групите (Приложение 2).

Фрагмент от методическата конструкция на урок на тема „Човекът 
и биосферата“ с използване на оn-lineигра „Животът на египетския лешояд“

В края на урока по т. 4. – Влияние на човека върху биологичното разно-
образие, учителят обяснява възможността за усвояване на знания чрез люби-
мите на много ученици оn-lineигри. Посочва интернет адрес на оn-lineиграта 
„Животът на египетския лешояд“ и я представя на учениците чрез мулти-
медия. Учителят преценява дали играта да се проведе по време на часа, са-
мостоятелно от учениците, тъй като повечето притежават смартфони и могат 
да изпълнят задачата своевременно или да се постави за изпълнение вкъщи. 
Играта е изработена по проект на Българското дружество за защита на пти-
ците, чиято емблема е египетският лешояд. Следвайки инструкциите на иг-
рата, учениците неусетно научават интерсни факти за този застрашен вид, 
включен в Червената книга на България, за биологичните му особености и за 
влиянието на човека върху числеността на вида. Играта включва и препратка 
с линк към уебсайт с подрбна информация за опазването на египетския лешо-
яд, който заинтересованите ученици, по препоръка на учителя, разглеждат по 
желание и в следващия учебен час споделят и обсъждат с класа любопитната 
информация. Играта провокира интереса на учащите. Част от тях се включ-
ват в играта и поради състезателния ѝ характер, тъй като има възможност за 
отчитане на натрупани точки и постигнато ниво.Играейки, подрастващите 
научават много по-лесно и бързо факти и понятия. Премахва се задължител-
ният елемент, а запомнянето става неусетно и забавно. Надпреварата в оn-
lineигрите е придружена с много емоции и вълнения (Приложение 3).
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Фрагмент от методическата конструкция на урок на тема
„Суровинен и екологичен проблем“ с използване на игра „Судоку“
В края на урока се използва игра „Судоку“ с цел затвърдяване на знани-

ята за възобновяемите енергийни източници. Учениците работят по 3–4-ма 
в група. Всяка група получава работен лист с играта и указанията за работа. 
Играта печели отборът, който първи вярно реши задачата. Учителят следи за 
изпълнението на задачата, отчита резултата от извършената задача и прави 
оценка на решеното судоку на основа на предварително обсъдени и възприе-
ти критерии – точност, прегледност и време на изпълнение (Приложение 4).

Фрагмент от методическата конструкция на урок на тема „Еукари-
отна клетка“, с използване на дидактическа игра „Пъзел“

За затвърдяване на знанията по 3 т. от плана на урока  – Устройство 
на еукариотната клетка, се използва интерактивният продукт „Миниатлас 
по цитология“. Учениците разпознават и посочват клетъчни структури, из-
ползвайки клетъчния навигатор. Следва дидактическа игра „Пъзел“. Дават се 
необходимите указания на учениците за предстоящата игра, като се уточнява 
и времето за работа – 5 минути. Предоставят се предварително разработени 
модули с различна форма, след сглобяването на които се получава схематична 
рисунка на еукариотна клетка. Класът работи на малки групи (4–6 ученици). 
Учителят следи за изпълнението на задачата, като след изтичане на времето 
отчита резултата от извършената задача и прави оценка на изработените пъ-
зели, според предварително обсъдени и възприети критерии – точност, пре-
гледност и време на изпълнение. В същото време един ученик работи самос-
тоятелно, като подрежда интерактивен пъзел на дъската(Приложение 5).

Фрагмент от методическата конструкция на урок на тема „Клетъч-
ни структури“ с използване на игра „Отгатни“

В урок за „затвърждаване, систематизиранеи обобщение на знанията“ 
за строежа и функциите на клетката се използва игра, в която с помощта на 
гатанки се проверява степента и качеството на усвоените знания. Участието 
в играта изисква от учениците да обърнат внимание на най-малките подроб-
ности в устройството и функциите на клетъчните органели. Дават се необ-
ходимите указания на учениците за предстоящата игра, като се уточнява и 
времето за работа в групите – 5 минути. Сформират се отбори от по трима 
човека. Гатанките са написани на карти, отборите избират карта, отгатват и 
характеризират съответната клетъчна структура. Учителят следи отговорите, 
коригира, ако е необходимо и в края на играта дава оценка на отборите за 
справянето със задачата (Приложение 6). 

Изследване отношението на учениците
към приложените игрови методи на обучение
За целта е проведено анкетно проучване с 26 ученици от ІХ клас в ПГИ 

„Д-р Иван Богоров’, гр. Варна. Анкетата се състои от 7 въпроса, които целево 
и съдържателно могат да бъдат представени по следния начин: 

Използване на игрови методи в обучението по биология за повишаване ...
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Първата група въпроси (с номера от 1 до 4) целят да проучат мнение-

то на учениците относно приложението, възможностите и ефективността на 
игровите методи в процеса на обучение, доколко те повишават интереса и 
мотивацията им. Въпрос №5 се отнася до проверка на мотивите на учениците 
за работа в екип, използвана при игровите методи. Въпросите с номера 6 и 7 
касаят проучване на мнението на учащите се за желанието и готовността им 
към приложението на игрови методи в процеса на обучение по биология и 
други учебни предмети. 

Анализът на резултатите от анкетното проучване показва, че преоб-
ладаващото мнозинство изследвани лица възприемат игровите методи като 
интересен начин за осмисляне и затвърдяване на знанията, които усвояват. 
Учениците посочват като предимства на игровите методи възможностите им 
за обсъждане и оказване на взаимопомощ при работа в група и свободното 
общуване със съучениците и учителя им. Значително внимание обръщат на 
емоционалния аспект на игровите методи.По-голямата част от анкетираните 
се чувстват свободно по време на игрите и желаят да участват и в други часове 
с включени игрови методи на обучение, не само по биология, но и по други 
учебни предмети. 

Резултатите от анкетното проучване доказва, че нетрадиционният на-
чин на обучение с приложение на игрови методи представлява интерес за 
учащите се, мотивира ги и им позволява да усвояват знания неусетно, в не-
принудена и спокойна обстановка, работейки в екип. 

Резултатите са графично представени в Приложение 7.

Обобщения и изводи 
Направените теоретични проучвания по проблематиката на изследва-

нето, наблюденията върху работата с учениците по време на провеждането 
на уроците и проведеното анкетно проучване дават основание да се направят 
следните обобщения и изводи:

1. Нетрадиционната методика за обучение с приложение на игрови 
методи има своето място в учебния процес, тъй като води до повишаване на 
интереса и мотивацията на учащите.

2. Интересът на учениците към изучавания учебен материал и по-до-
брите взаимоотношения между тях по време на изпълнение на дидактиче-
ските игри в учебните часове, като резултат от приложението на игровите 
методи, са предпоставка за повишаване на учебно-познавателните резултати 
и като цяло на ефективността на процеса на обучение. 

Стойна С. Илиева, Мария М. Бойчева
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Приложение 1. Игра „Анаграми“
Съдържание на част от картите:
пила – широколистно дърво, чийто силно ароматни медоносни цветове се из-

ползват за чай; (липа)
гъбар  – широколистно дърво с назъбени жилести листа и с твърда и тежка 

бяла дървесина; (габър)
роб – иглолистно дърво; (бор)
зебра – широколистно дърво с бяла кора и сърцевидни листа; (бреза)
лампа –вечнозелено дърво с право стъбло и листа, събрани на повърхността 

на ствола; (палма)
боракс –речна стадна риба от сем. Шаранови; (скобар)
карначе – кафезна пъстра пойна птичка; (канарче)
колос –  дневна граблива птица с къса извита човка и силно зрение; (сокол)
капитал – придънна сладководна риба от сем. Шаранови; (платика)
авлига – крокодил с дълга тясна муцуна; (гавиал)
врана – непрелетна креслива птица; (врана)
канонада – голяма южноамериканска водна змия; (анаконда)
асо – ципокрило жилещо насекомо; (оса)
гуслар – крайбрежна морска птица; (гларус)

Приложение 2. Карти за игра

Стойна С. Илиева, Мария М. Бойчева
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Приложение 3. Оn-line игра   Приложение 4. Игра „Судоку“
„Животът на египетския лешояд“

 

Приложение 5. Игра „Пъзел“ Приложение 6. Игра „Отгатни“ 

 

Съдържание на една от картите:

Важна структура съм в клетката. 
Формата ѝ определям аз. 
През мене някой преминава, 
на друг налагам веднага забрана, 
защото аз съм …
(клетъчна мембрана).
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Приложение 7. Резултати от анкетното проучване

Стойна С. Илиева, Мария М. Бойчева
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ПРИЛАГАНЕ НА DROPBOX В ОБУЧЕНИЕТО  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В 12. КЛАС

Стоянка Анастасова

APPLYING DROPBOX IN BULGARIAN LANGUAGE 
EDUCATION IN 12TH GRADE

Stoyanka Anastasova

ABSTRACT: The modern state of information and computer technologies /ICT/ 
gives the teacher the opportunity to use a variety of teaching technics and elec-
tronic environment. The benefits of these are indisputable – saving time, place, 
paper and giving possibility to be used at any place and time by anyone, who 
wishes to. For young people, who are part of the information society, this type 
of communication is inseparable part of their daily routine – comfortable, easily 
accessed and pleasant.
The aim of this report is to present a tried in practice method for Dropbox usage 
in education of Bulgarian Language and Literature – compulsory preparation /
CCP/ in 12th grade in PGEE /VSEE/ Plovdiv. The method is developed and ac-
complished in two classes with different number of lessons per year in their cur-
riculum, which demanded introducing teaching technics to solve the problem
KEYWORDS: Dropbox, electronic resources, Bulgarian language, testing, assess-
ment, self-control.

Съвременните технологии, свързани с компютъра и комуникациите, се 
развиват с извънредно бързи темпове и мащаби [1], затова днес напълно про-
менящата се динамична среда на Интернет е неразделна част от нашия живот, 
а още повече това се отнася за младите хора (т. нар. е-поколение – родени и 
израснали в информационното общество, усвоили съвременната киберкул-
тура), за които опосредстваният начин на комуникация е обичаен, т.е. фило-
софия на живот[2].

Разработената методика се свързва с прилагането на облачна техноло-
гия в подготовката на зрелостниците за държавен зрелостен изпит /ДЗИ/ по 
български език и литература /БЕЛ/, и по-конкретно само за български език 
в часовете за задължителноизбираема подготовка /ЗИП/ в Професионална 
гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ – гр. Пловдив. Изборът 
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наDropboxбе породен от това, че тя е една от най-популярните, достъпна и 
чрез смартфони, облачна услуга, което я прави удобна за използване. Мето-
диката включва активни форми на работа, изискващи дейности и от страна 
на учителя, и от страна на учениците. Акцентът е поставен върху обучението, 
а не върху преподаването. Подготовката за прилагането на методиката изис-
ква няколко стъпки, които преподавателят трябва предварително да извър-
ши, след което да включи и учениците в работния процес. Схематично мето-
диката се представя по модела (Фигура 1.):

ПРИЛАГАНЕ НА DROPBOX В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
В 12. КЛАС 
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Съвременните технологии, свързани с компютъра и комуникациите, се развиват с 

извънредно бързи темпове и мащаби [1], затова днес напълно променящата се динамична среда 
на Интернет е неразделна част от нашия живот, а още повече това се отнася за младите хора (т. 
нар. е-поколение – родени и израснали в информационното общество, усвоили съвременната 
киберкултура), за които опосредстваният начин на комуникация е обичаен, т.е. философия на 
живот[2]. 

Разработената методика се свързва с прилагането на облачна технология в подготовката 
на зрелостниците за държавен зрелостен изпит /ДЗИ/ по български език и литература /БЕЛ/, и 
по-конкретно само за български език в часовете за задължителноизбираема подготовка /ЗИП/ в 
Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ – гр. Пловдив. Изборът 
наDropboxбе породен от това, че тя е една от най-популярните, достъпна и чрез смартфони, 
облачна услуга, което я прави удобна за използване. Методиката включва активни форми на 
работа, изискващи дейности и от страна на учителя, и от страна на учениците. Акцентът е 
поставен върху обучението, а не върху преподаването. Подготовката за прилагането на 
методиката изисква няколко стъпки, които преподавателят трябва предварително да извърши, 
след което да включи и учениците в работния процес. Схематично методиката се представя по 
модела (Фигура 1.): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕОРИЯ

УПРАЖНЕНИЯ

ТЕСТОВЕ ЗА САМОКОНТРОЛ

ОТГОВОРИ

ПРАВОПИСНА 
НОРМА 

ГРАМАТИЧНА 
НОРМА 

ЛЕКСИКАЛНА 
НОРМА 

ПУНКТУАЦИОННА 
НОРМА 

СТИЛИСТИЧНА 
НОРМА 

ТЕОРИЯ

УПРАЖНЕНИЯ

ТЕСТОВЕ ЗА САМОКОНТРОЛ

ОТГОВОРИ

Фиг. 1. Методичен модел

СТЪПКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА DROPBOX В ПОДГОТОВКАТА ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В 12. КЛАС:

1. Регистрация в Dropbox и създаване на акаунт.
2. Създават сепапки за всяка норма с теоретични материали [3], уп-

ражнения[4], тестове за самоконтрол и отговори за справка и самооценка [5]. 

<теория><задачи за самоподготовка><тест за самоконтрол><отговори>

(Фигура 2., Фигура 3., Фигура 4, Фигура 5.).

Фиг. 2. Папки с информация

Стоянка Анастасова
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Фиг. 3. Упражнения

Фиг. 4. Тест

Фиг. 5. Отговори
3. Създават се папки с тестове по формата на ДЗИ с ключ, съдържащ 

верните отговори към тях [6] (Фигура 6.).

Прилагане на Dropbox в обучението по Български език в 12. клас
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Фиг. 6. Тест за ДЗИ

4. Създава се папка с указания за работа и за именуване на файловете 
с отговорите <клас_№ в класа>(Фигура 3.).

Фиг. 3. Указания за работа

5. Създава се акаунт на класа (Фигура 4.).

Фиг. 4. Акаунт на класа

6. Акаунтът се предоставя на класа за работа в облака.
Този електронен ресурс по езикова култура, предназначен за обучение 

в часовете по български език в задължителноизбираема подготовка, създаде 

Стоянка Анастасова
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повече възможности за разширяване на уменията на учениците да решават 
задачи от изпитния формат за държавния зрелостен изпит. Електронното 
образователно пространство улесни обмена на информация между учител и 
ученик и подпомогна в голяма степен образователния процес.

Апробацията на представената методика показа положителни резулта-
ти от учениците:

• редовно използваха ресурсите в облака
• придобиха умения за самоконтрол
• придобиха умения за самооценка
• спести се урочно време – в часовете се изясняваха проблемните задачи
• даде се възможност за индивидуална работа с всеки ученик.
Включването на Dropbox в обучението по български език в 12. клас се 

свързва най-вече със самоподготовката на зрелостниците, тъй като работата 
в облака има и някои особености: 

Недостатъци:
• когато учениците качват своите отговори, те са достъпни за всички 

останали ползватели
• когато учениците решават тестове в домашни условия, не е ясно дали 

ползват източници за информация, т.е. не се знае кой седи до тях в 
този момент

• когато учителят оценява работата на отделния ученик, всички имат 
достъп до информацията.

Предимства:
• отваря се лесно от всяко смарт мобилно устройство
• чрез тази обучителна технология се решават редица проблеми, свър-

зани с отсъствията на учениците
• облачната технология заменя напълно електронните и оптичните за-

помнящи устройства, дори в случаите, когато си далеч от работното 
място и дома, имаш достъп до информацията

• учителят разчита на съзнанието на учениците за добросъвестна рабо-
та и по този начин възпитава у тях честност и коректност

• и не на последно място – спестява се много хартия и по този начин се 
опазва природата.

Този метод на работа се оказа много подходяща преподавателска стра-
тегия за компенсиране на недостига от учебни часове при подготовката по 
български език за държавния зрелостен изпит в задължителноизбираемата 
подготовка. Тя даде възможност на всеки ученик да работи повече върху она-
зи част от учебното съдържание, върху която е установено, че допуска най-
много грешки.

Практиката показа, че Dropbox е удобна облачна услуга, използвана с 
лекота от учениците, и най-важното – чрез нея учителят има възможност да 
проследи индивидуалното развитие на всеки от тях. Това е само един фраг-
мент, доказващ необходимостта от създаване на електронна образователна 

Прилагане на Dropbox в обучението по Български език в 12. клас
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среда в българското средно училище, защото електронното обучение (е-обу-
чението) все повече разширява и обогатява традиционните методи, като се 
превръща в съществена част от процеса на обучение в него.
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ПРОУЧВАНЕ НА УМЕНИЯТА  
НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ ДА ОБУЧАВАТ  

В СЪСТАВЯНЕ НА ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ
Таня И. Вълкова

A STUDY OF THE PRIMARY TEACHERS’ ABILITIES  
TO COMPOSE TEXT PROBLEMS

Tanya I. Valkova

ABSTRACT: This paper presents and analyzes results of exploration of some 
basic abilities of primary teachers for composing text problems.
KEYWORDS: abilities for composing text problems, primary teachers.

Поради неалгоритмичния си характер, сюжетните текстови задачи с 
основание се отнасят към най-сложния материал, изучаван по математика в 
началните класове. Трудностите, срещани от учениците при решаването им, 
поставят въпроса за начина, по който децата биват обучавани за работа върху 
тях; въпроса за уменията на началните учители да организират това обуче-
ние по подходящ начин, да подбират адекватни методи, похвати и средства 
за подпомагане на децата в процесите на ориентиране в съдържанието на за-
дачата, на търсене и изпълнение на решението. Още по-сложна и подлагаща 
на изпитание учителите е работата по съставяне на текстови задачи, защото 
става дума за надграждане, за обучение на едно по-високо, творческо, рав-
нище. Готови ли са началните учители за осъществяване на такова обучение, 
притежават ли необходимите за целта знания и умения?

В търсенето на отговор на повдигнатия въпрос бе проведено проучване 
на наличието на някои базисни умения за съставяне на текстови задачи, кои-
то началният учител е абсолютно необходимо да притежава, а именно:

• Умение за съставяне на текстова задача по словесно-графически мо-
дел (съкратен запис)

• Умение за съставяне на текстовата задача по чертеж
• Умение за съставяне на текстовата задача по таблица
• Умение за съставяне на текстова задача по числен израз. 
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В проучването участваха 104 начални учители, предимно от района на 

Североизточна България. Извадката няма претенциите да е представителна, 
но е важно да се отбележи, че изследваните лица са както от големи градове, 
така и от малки села, на различна възраст и с различен педагогически стаж. 
Общото между тях е, че всички те са участници в курсове за повишаване на 
квалификацията по разглежданата тема. 

Съставянето на текстови задачи е сред най-популярните упражнения с 
творчески характер. То съдейства за затвърдяване знанията на децата за еле-
ментите на текстовата задача, а от там и на самото понятие текстова задача; за 
по-добро усвояване на основните релации „с … повече“, „… пъти по-малко“ 
и др.; за разкриване на сходствата и различията между тях; за преодоляване 
на една от най-често срещаните грешки при решаването на текстови задачи 
от учениците – отъждествяването на определена дума с определено действие. 

Съставянето и решаването на текстови задачи не бива да се разглеж-
дат отделно. Това са две страни на единния, цялостен процес на обучение на 
децата в решаване на текстови задачи. И в двата случая процесът на мислене 
има аналитико-синтетичен характер. Но докато при решаването на „готови“ 
задачи той е насочен главно към анализ на зададената в текста информация, 
то при съставянето в умствената дейност преобладава операцията синтез, на-
сочена към подбор на определена жизнена ситуация, съответстваща на жела-
ната математическа структура на задачата. Самостоятелното съставяне тряб-
ва да придружава решаването на задачи още от първите уроци, като се спазва 
следната последователност: решаване на готови задачи, съставяне и след това 
решаване на съставените задачи. При съставянето следва да се съблюдават 
някои много важни изисквания: 

➢ правдоподобност на жизнената ситуация, описана в задачата;
➢ прецизно изграждане на текста на задачата по отношение на пълнота 

и свързаност на изреченията, на словоред, на правоговор и пр.; 
➢ преодоляване на многословието – представяне на съчинената задача 

без излишни подробности; 
➢ стриктно придържане към модела, по който се съставя текстовата 

задача – съответствие в сюжетите, в данните и в броя на въпросите 
(Вълкова, 2011).

За да се постигне това, учителят трябва да прояви повишена взиска-
телност; да покаже нетърпимост към опитите да се „претупа“ съставянето; 
да бъде последователен в изискванията си за реалистичен избор на житейска 
ситуация, за стриктно придържане към модела, за лаконичност на изказа и 
др. Но най-важното е самият той да може да съставя безпогрешно, в съответ-
ствие с изброените изисквания, текстови задачи.

Изследването се осъществи под формата на тест за определяне на вход-
ното равнище и включваше следните задачи, съответстващи на посочените 
по-горе критерии:

• Съставете текстова задача по следния словесно-графически модел:

Таня И. Вълкова
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решаване на готови задачи, съставяне и след това решаване на съставените задачи. При 
съставянето следва да се съблюдават някои много важни изисквания:  

 правдоподобност на жизнената ситуация, описана в задачата; 
 прецизно изграждане на текста на задачата по отношение на пълнота и свързаност на 

изреченията, на словоред, на правоговор и пр.;  
 преодоляване на многословието – представяне на съчинената задача без излишни 

подробности;  
 стриктно придържане към модела, по който се съставя текстовата задача – 

съответствие в сюжетите, в данните и в броя на въпросите (Вълкова, 2011). 
За да се постигне това, учителят трябва да прояви повишена взискателност; да покаже 

нетърпимост към опитите да се “претупа” съставянето; да бъде последователен в изискванията 
си за реалистичен избор на житейска ситуация, за стриктно придържане към модела, за 
лаконичност на изказа и др. Но най-важното е самият той да може да съставя безпогрешно, в 
съответствие с изброените изисквания, текстови задачи. 

Изследването се осъществи под формата на тест за определяне на входното равнище и 
включваше следните задачи, съответстващи на посочените по-горе критерии: 

 Съставете текстова задача по следния словесно-графически модел: 
 

А   – 14  
В – с 5 по-малко▕ ?            ?                                     

С   – 2 пъти повече▕ ?             
       
Вярно изпълнилите това задание са едва трима (2,8%) (Фиг. 1). Четиринадесет човека 

(13,9%) са предпочели да не работят. Грешките допуснати от останалите 87 човека (83,3%), 
 

 
                                                                Фиг. 1 
                                          
покриват почти целия спектър от възможни слабости. Като се почне от наглед „по-

безобидното” именуване на числените данни в килограми, метри и левове (данните са 
неименувани числа, което значи, че в задачата трябва да се говори за бройки) и се стигне до 
пълно неориентиране в характера на зададените отношения, например: „Мими хвърля топка 
14м. Ани 14 – 5 = 9 м. Атанас 9.2 = 18 м.  С колко по-малко хвърля Мими от Атанас? С колко 
повече хвърля Атанас от Ани? С колко м по-малко хвърля Ани от Мими.”1 Този пример 
демонстрира и други, често срещани, слабости – неправомерно вмъкване на аритметични 
действия, „телеграфно”, схематично построяване на текста, отклонение от правописните норми, 
пунктуационни грешки и др. Според не малко учители (40 човека, 38,9%), величината С е 2 
пъти повече от В, а такова указание в съкратения запис няма. Затова С е 2 пъти повече от 
                                                 
1 Навсякъде в изложението са запазени стилът и правописът на съставителите на цитираните задачи. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад.

правилно

грешно

не работили

Фиг. 1

Вярно изпълнилите това задание са едва трима (2,8%) (Фиг. 1). Чети-
ринадесет човека (13,9%) са предпочели да не работят. Грешките допуснати 
от останалите 87 човека (83,3%), покриват почти целия спектър от възможни 
слабости. Като се почне от наглед „по-безобидното“ именуване на числени-
те данни в килограми, метри и левове (данните са неименувани числа, което 
значи, че в задачата трябва да се говори за бройки) и се стигне до пълно не-
ориентиране в характера на зададените отношения, например: „Мими хвър-
ля топка 14м. Ани 14 – 5 = 9 м. Атанас 9.2 = 18 м. С колко по-малко хвърля 
Мими от Атанас? С колко повече хвърля Атанас от Ани? С колко м по-малко 
хвърля Ани от Мими.“1 Този пример демонстрира и други, често срещани, 
слабости – неправомерно вмъкване на аритметични действия, „телеграфно“, 
схематично построяване на текста, отклонение от правописните норми, пун-
ктуационни грешки и др. Според не малко учители (40 човека, 38,9%), вели-
чината С е 2 пъти повече от В, а такова указание в съкратения запис няма. 
Затова С е 2 пъти повече от дадената величина, т.е. от А. Словесно-графиче-
ският модел на задачата съдържа три въпросителни знака, от което следва, че 
съставената задача трябва да съдържа три въпроса – за стойността на В, за 
стойността на С и за общото количество. Повечето учители (55 човека, 52,8%) 

1 Навсякъде в изложението са запазени стилът и правописът на съставителите 
на цитираните задачи.

Проучване на уменията на началните учители да обучават в съставяне ...
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са задали само един въпрос – за общото количество, като са пренебрегнали, 
необяснимо защо, останалите два. Дванадесет човека (11,1%) са поставили на 
практика 3 въпроса, но те са за стойностите на А, В и С и първият от тях буди 
недоумение. Обезпокоително е, че ситуациите, описани в текстовете на някои 
от задачите са твърде неправдоподобни, например: Животинските видове на 
земята са 14. Насекомите – с 5 по-малко. А земноводните – 2 пъти повече от 
животинските видове. Колко общо са животинските видове, насекомите и 
земноводните?

• Съставете текстова задача по следния чертеж: 

дадената величина, т.е. от А. Словесно-графическият модел на задачата съдържа три 
въпросителни знака, от което следва, че съставената задача трябва да съдържа три въпроса – за  
стойността на В, за стойността на С и за общото количество. Повечето учители (55 човека, 
52,8%) са задали само един въпрос – за общото количество, като са пренебрегнали, необяснимо 
защо, останалите два. Дванадесет човека (11,1%) са поставили на практика 3 въпроса, но те са 
за стойностите на А, В и С и първият от тях буди недоумение. Обезпокоително е, че 
ситуациите, описани в текстовете на някои от задачите са твърде неправдоподобни, например: 
Животинските видове на земята са 14. Насекомите – с 5 по-малко. А земноводните – 2 пъти 
повече от животинските видове. Колко общо са животинските видове, насекомите и 
земноводните? 

  
 Съставете текстова задача по следния чертеж:  
 
                                                       ? 
            
                                       76                                    9 
                        
                                                        8 
                                   
                                
                            ? 
  
За разлика от словесно-графическия модел, чертежът е максимално изчистен от думи на 

говоримия език, но той представя нагледно отношенията между величините в задачата на по-
разбираемия език на геометрията, език, който прави отношенията по-видими и по-
разпознаваеми. Обаче резултатите от изпълнението на втората задача не са много 
оптимистични. Тридесет и двама учители  (30,9 %) изобщо не са работили по нея. Успешно 
справилите се са едва седемнадесет (16,7 %) (Фиг. 1). Прави много добро впечатление, че част 
от тях са задали отношенията в косвена форма, което произтича съвсем логично от 
обстоятелството, че е зададена стойността на средната отсечка, например: В цветарски магазин 
има 76 лалета, които са с 9 по-малко от нарцисите и с 8 повече от зюмбюлите. Колко са 
нарцисите и зюмбюлите?.  

Грешките на останалите 55 учители (52,4 %) са главно в две направления: 
 Несъответствие на условието със зададените отношения. Най-често, първата отсечка 

се приема за символ на общото количество, а другите две – за символи на негови части, 
например: Ученици от едно училище отишли в помощ на една кооперация за отглеждане на 
зеленчуци. 9 ученици помагали за отглеждане на салати, а останалите 76 били при 
отглеждане на домати и краставици. Осем от тях отглеждали домати. Колко са помагали 
при отглеждането на краставици? За съжаление, има свидетелства и за абсолютно 
неосмисляне на зададените отношения, например: В магазин доставили 76 костюма. Първият 
ден продали 9, а втория ден 8. Колко костюма са останали? 

 Несъответствие в броя и вида на въпросите – пита се само за третата отсечка, или 
само за първата, или за всяка от трите (включително втората?!) или за трите общо (такъв 
въпросителен знак на чертежа не е изобразен).   

И тук се сблъскваме с няколко случая на драстична неправдоподобност на житейската 
ситуация, неправомерно именуване на числените данни, необработеност на текста и др., 
например: Автобус се движи от гр. Русе до гр. София. Спирал е в гр. Плевен. Разстоянието, 
изминато до гр. Плевен, е 76км. От гр. Плевен да гр. София е 9км. От гр. В. Търново до гр. 
Плевен е 8км. Намерете разстоянието от гр. Русе до гр. София. Като знаете общото 
разстояние, намерете разстоянието от гр. Русе до гр. В. Търново. 

Интересно е да се отбележи, че при това задание най-много са случаите, в които задачата 
(правилно или грешно съставена) се представя схематично, на практика чрез съкратен запис, 
например:  

 

За разлика от словесно-графическия модел, чертежът е максимално из-
чистен от думи на говоримия език, но той представя нагледно отношенията 
между величините в задачата на по-разбираемия език на геометрията, език, 
който прави отношенията по-видими и по-разпознаваеми. Обаче резултати-
те от изпълнението на втората задача не са много оптимистични. Тридесет и 
двама учители  (30,9 %) изобщо не са работили по нея. Успешно справилите 
се са едва седемнадесет (16,7 %) (Фиг. 1). Прави много добро впечатление, че 
част от тях са задали отношенията в косвена форма, което произтича съвсем 
логично от обстоятелството, че е зададена стойността на средната отсечка, 
например: В цветарски магазин има 76 лалета, които са с 9 по-малко от нар-
цисите и с 8 повече от зюмбюлите. Колко са нарцисите и зюмбюлите?. 

Грешките на останалите 55 учители (52,4 %) са главно в две направления:
➢ Несъответствие на условието със зададените отношения. Най-често, 

първата отсечка се приема за символ на общото количество, а другите 
две – за символи на негови части, например: Ученици от едно учили-
ще отишли в помощ на една кооперация за отглеждане на зеленчуци. 
9 ученици помагали за отглеждане на салати, а останалите 76 били 
при отглеждане на домати и краставици. Осем от тях отглеждали 
домати. Колко са помагали при отглеждането на краставици? За съ-
жаление, има свидетелства и за абсолютно неосмисляне на зададени-
те отношения, например: В магазин доставили 76 костюма. Първият 
ден продали 9, а втория ден 8. Колко костюма са останали?

➢ Несъответствие в броя и вида на въпросите – пита се само за трета-
та отсечка, или само за първата, или за всяка от трите (включително 
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втората?!) или за трите общо (такъв въпросителен знак на чертежа не 
е изобразен). 

И тук се сблъскваме с няколко случая на драстична неправдоподобност 
на житейската ситуация, неправомерно именуване на числените данни, нео-
бработеност на текста и др., например: Автобус се движи от гр. Русе до гр. Со-
фия. Спирал е в гр. Плевен. Разстоянието, изминато до гр. Плевен, е 76км. От 
гр. Плевен да гр. София е 9км. От гр. В. Търново до гр. Плевен е 8км. Намерете 
разстоянието от гр. Русе до гр. София. Като знаете общото разстояние, на-
мерете разстоянието от гр. Русе до гр. В. Търново.

Интересно е да се отбележи, че при това задание най-много са случаите, 
в които задачата (правилно или грешно съставена) се представя схематично, 
на практика чрез съкратен запис, например: 

Третокласници – 76 кг хартия
ІV кл. – 9 кг повече от ІІІ
ІІ кл. – с 8 кг по-малко от ІІІ 
? кг хартия са предали ІІ и ІV кл.

Оставяме настрана случаите, в които липсват въпрос или част от да-
нните, когато отношенията са зададени като „ … пъти повече“ и „ … пъти по-
малко“ и др., които отдаваме на временно отклонение на вниманието. 

• Съставете текстова задача по данните в следната таблица:

 
                          Третокласници – 76 кг хартия 
                           ІV кл. – 9 кг повече от ІІІ 
                           ІІ кл.  – с 8 кг по-малко от ІІІ           
                        ? кг хартия са предали ІІ и ІV кл. 
 
Оставяме настрана случаите, в които липсват въпрос или част от данните, когато 

отношенията са зададени като „ ... пъти повече” и „ ... пъти по-малко” и др., които отдаваме на 
временно отклонение на вниманието.  

 
 Съставете текстова задача по данните в следната таблица: 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
Таблицата е перфектното средство за моделиране на задачите, свързани с 

пропорционални величини – от движение (скорост, път, време), от работа (изработено за 
единица време, време за работа, общо изработено), от покупко-продажба (цена, количество, 
стойност) и др. В случая става дума за величините „маса на един предмет”, „брой на 
предметите”, „обща маса” (винаги произведението на стойностите на първите две е равно на 
стойността на третата).  Резултатите показват най-голям брой на тези, които дори не са се 
опитали да направят нещо (46 човека, 44,4 %). Успешно са се справили 23 учители (22,2 %) 
(Фиг. 1). Останалите 35 изследвани лица (33,3 %) са съставили на пръв поглед хубави задачи, 
изглеждащи най-общо така: Пет предмета тежат 85 кг. Колко тежат 3 предмета?. В 
действителност обаче са налице два, и то много съществени пропуска – указание, че петте 
предмета са еднакви и че трите предмета са същите като петте. Например: Пет еднакви пакета 
захар тежат 85 кг. Колко килограма тежат 3 такива пакета захар? Тази слабост произтича 
от несъобразяване с информацията в първата колонка (предметите са с една и съща маса),  
която играе възлова роля при съставяне на задачата. Този много съществен пропуск говори за 
непознаване на самата същност на понятието пропорционални величини. 

       Дванадесет човека (11,1 %) са допуснали една и съща характерна грешка по 
отношение въпроса на задачата – формулирали са два въпроса, първият от които за масата на 
един предмет. На съответната колонка в таблицата липсва въпросителен знак, което значи, че 
подобно питане е неправомерно. И тук, в много случаи, се сблъскваме със схематично, подобно 
на кратък запис, но  непрецизно, представяне на текста, което говори за небрежно изпълнение 
на заданието. Например:  

                                        
                                     5 маси – 85 кг 
                                     ? кг тежи 1 маса 
                                     ? кг тежат 3 такива маси? 
 
 Съставете текстова задача по числения израз:  63 : 7 – 7.  
При изпълнението на това задание броят на успешно справилите се е най-голям – 41 

човека (38,9%) (Фиг. 1). Обяснението, най-вероятно, е в обстоятелството, че този вид творчески 
упражнения са най-широко застъпени в настоящите учебници по математика за началните 
класове. Съставените задачи се отличават с правдоподобност на жизнената ситуация, 
лаконичност на изказа, вярно отразяване на зададените отношения, правилно формулиране на 
въпроса и пр., например: Катя има 63 картички. Лена 7 пъти по-малко, а Женя със 7 по-малко 
от Лена. Колко картички има Женя?   

Маса на 1 
предмет 

Брой на 
предметите Общо маса 

 5 
 

85 кг 
 

 3 
 

? 
 

Ед 
   нак 
      ва    

Таблицата е перфектното средство за моделиране на задачите, свърза-
ни с пропорционални величини – от движение (скорост, път, време), от ра-
бота (изработено за единица време, време за работа, общо изработено), от 
покупко-продажба (цена, количество, стойност) и др. В случая става дума за 
величините „маса на един предмет“, „брой на предметите“, „обща маса“ (ви-
наги произведението на стойностите на първите две е равно на стойността 
на третата). Резултатите показват най-голям брой на тези, които дори не са 
се опитали да направят нещо (46 човека, 44,4 %). Успешно са се справили 23 
учители (22,2 %) (Фиг. 1). Останалите 35 изследвани лица (33,3 %) са състави-
ли на пръв поглед хубави задачи, изглеждащи най-общо така: Пет предмета 
тежат 85 кг. Колко тежат 3 предмета?. В действителност обаче са налице 
два, и то много съществени пропуска – указание, че петте предмета са еднак-

Проучване на уменията на началните учители да обучават в съставяне ...



962
ви и че трите предмета са същите като петте. Например: Пет еднакви пакета 
захар тежат 85 кг. Колко килограма тежат 3 такива пакета захар? Тази 
слабост произтича от несъобразяване с информацията в първата колонка 
(предметите са с една и съща маса), която играе възлова роля при съставяне 
на задачата. Този много съществен пропуск говори за непознаване на самата 
същност на понятието пропорционални величини.

Дванадесет човека (11,1 %) са допуснали една и съща характерна греш-
ка по отношение въпроса на задачата – формулирали са два въпроса, първи-
ят от които за масата на един предмет. На съответната колонка в таблицата 
липсва въпросителен знак, което значи, че подобно питане е неправомерно. И 
тук, в много случаи, се сблъскваме със схематично, подобно на кратък запис, 
но непрецизно, представяне на текста, което говори за небрежно изпълнение 
на заданието. Например: 

5 маси – 85 кг
? кг тежи 1 маса
? кг тежат 3 такива маси?

• Съставете текстова задача по числения израз: 63: 7 – 7.
При изпълнението на това задание броят на успешно справилите се е 

най-голям – 41 човека (38,9%) (Фиг. 1). Обяснението, най-вероятно, е в об-
стоятелството, че този вид творчески упражнения са най-широко застъпени 
в настоящите учебници по математика за началните класове. Съставените за-
дачи се отличават с правдоподобност на жизнената ситуация, лаконичност на 
изказа, вярно отразяване на зададените отношения, правилно формулиране 
на въпроса и пр., например: Катя има 63 картички. Лена 7 пъти по-малко, а 
Женя със 7 по-малко от Лена. Колко картички има Женя? 

За съжаление, и тук има учители, които не са имали идея какво да пра-
вят (17 човека, 16,7%) и такива, които са допуснали грешки (46 човека, 44,4%). 
Най-честият пропуск е отсъствието на думата „поравно“ при делението на 
равни части, например: В училище на екскурзия отишли 63 ученици. Разпре-
делени били в 7 автобуса. При учениците пътували 7 ръководителя. Наме-
рете колко пътника пътували във всеки автобус. Друг характерен пропуск 
е еднократното задаване на числото 7 като числови данни в задачата, веро-
ятно защото трябва да се повтори едно и също число, например: Иван има 
63 пощенски марки, а Петьо – 7 пъти по-малко. С колко марките на Иван са 
повече от тези на Петьо? Освен за споменатите пропуски, цитираните при-
мери свидетелстват и за липса на правилна ориентация в отношенията меж-
ду величините. Трима човека са задали 2 въпроса, което е неправомерно при 
наличието на един числов израз. Най-фрапираща е грешката на тези изслед-
вани лица (6 човека, 5,6%), които, вместо текстова задача, са съставили текст 
за математическа диктовка, например: Умаляемото е равно на частното на 
числата 63 и 7, а умалителят е числото 7. Намерете разликата.

Таня И. Вълкова
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Като цяло, и при четирите задания, най-неспазеното изискване се отна-

ся до прецизността при изграждането на текста на задачата – прекалено об-
стоятелствени, или непълни, или несвързани изречения, нарушен словоред, 
отклонения от правописните норми, пунктуационни грешки и пр. За съжа-
ление, малцина са тези, които са си направили труда съчиненото от тях да е 
издържано от езикова гледна точка.

Както вече беше отбелязано, цитираните по-горе данни нямат пред-
ставителен характер, но свидетелстват за наличието на сериозен проблем, 
което се потвърждава категорично и от наблюденията върху практиката на 
голям брой начални учители. Невладеенето на базисните умения за съставя-
не на текстови задачи обуславя трудностите, които съпътстват този процес и 
слабата му ефективност. Има обективни основания съставянето на текстови 
задачи да се смята за сложна материя – такава е самата природа на този вид 
творчески упражнения. Но много по-сериозни и тревожни са субективните 
основания – слабости и грешки в методиката на преподаване, за които сви-
детелстват резултатите от проведеното изследване. Причина за това са про-
пуските в базисна подготовка на учителите, които се обясняват със занижени 
критерии и изисквания; с недостатъчния брой на часовете за отработване на 
знанията, за практически занимания, за наблюдение на добри педагогически 
практики и др. Всичко това повишава значително ролята на следдипломната 
квалификация, чието предназначение в подобни случаи е не надграждане, а 
компенсиране на пропуски в подготовката. 
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ПРОСЛЕДЯВАНЕ СПОРТНИТЕ ИНТЕРЕСИ  
НА СТУДЕНТИТЕ ОТ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ –

ПЛОВДИВ
Таня Хипова Колева

TRACKING SPORTS INTERESTS OF STUDENTS  
FROM AGRICULTURAL UNIVERSITY PLOVDIV

Tanya Hipova Koleva

ABSTRACT: The purpose of this study is to track and analyze the sports interests 
of students from the Agricultural University in Plovdiv. As a result of the study 
we have found that students from the first year of the Agricultural University 
traditionally choose sports that have a good base. The students’ choice of is de-
termined by the available sport specialists. The previous sports experience of stu-
dents from school gives them a reason to choose their favorite sport.
KEYWORDS: sport, sports interests, students, physical education.

Съвременният спорт и игрите оказват безспорно положително въз-
действие върху физическите и функционалните възможности на човека.Те 
имат връзка в определена степен с интелектуален потенциал, спомагат за не-
говото разширяване.

Позитивното отношение на голяма част от хората към спорта се гради 
на базата на неоспоримите предпоставки, които се създават за здравето на 
човека, при системна спортна активност[6].

Проучвания, направени в различни страни (във Франция от Пигасо – 
2000,и в Чехия от Слепичка – 2000), демонстрират положителното въздейст-
вие на активното участие в спортни занимания върху качеството на живота 
при всички възрастови групи. Насърчаването на спортната активност сред 
младите хора и тяхното дейно участие са ключови моменти от борбата с от-
рицателните социални феномени като наркотиците, насилието и социалните 
заболявания. Практикуването на спортни дейности от млада възраст позво-
лява на хората да си изградят отношение към спорта и да приемат свързани 
със спорта ценности, така че да могат по-лесно да продължат да участват по-
нататък в живота си [1].
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Отдавна е доказана взаимовръзката между умствената и физическата 

дееспособност на човека, чието разделение според някои автори дори е ус-
ловно.

Безспорно е положителното влияниена методически издържаните за-
нимания с физическо възпитание и спорт, както върху здравния статус на 
студентите, така и върху тяхната учебна успеваемост, а от там и ефективната 
им подготовка като специалисти [4].

Целта на физичeското възпитание в Аграрен унивеститет е със специ-
фичните методи, форми и средства да съдейства за професионалната подго-
товка на студентите [5]. Проучването на спортните интереси на студентите 
е било предмет и на други изследвания. По проблема работят [2,3,7], които 
проследявят динамиката на спортните интереси на студентите от различни 
универдитети и търсят мотивите за избора на спорт.

В Аграрен унивеситет –Пловдив, дисциплината физическо възпитание 
и спорт е избираема или факултативна за различните факултети с хорариум 
60ч. само за първи курс, като за два от факултетите студентите могат да я 
изберат още веднъж по време на следването си. За нас е важно да удовлетво-
ряваме интересите на студентите, защото това е едно от условията за поддър-
жане на мотивацията за занимания със спорт. Спортните интереси се про-
следяват ежегодно в началото на всяка учебна година Те се влияят както от 
наличната материална база, от специалистите по различните видове спорт, 
така и от предходния опит на студентите от занимания със спорт.В настояще-
то изследване правим опит да проследим спортните интереси на студенти от 
първи курс на Аграрен университет – Пловдив. Използвахме анкета (основ-
ните въпроси ще представим в анализа),допълнена с беседи и наблюдения.

Целта на настоящето изследване е да се проследят и анализират спорт-
ните интереси на студентите от Аграрен университет – Пловдив.

За постигането на целта си поставихме следните задачи:
1. Да проучим, анализираме и обобщим литературните източници по 

проблема.
2. Да установим какви са спортните интереси на студентите от I-ви курс 

на АУ – Пловдив.
3. Да анализираме данните от проучването.
4. Въз основа на анализа и получените резултати да направим изводи и 

препоръки за практиката.
Предмет на изследването са спортните интереси на студентите от АУ-

Пловдив.
Обект на изследването са 174 студенти от I-ви курс на АУ – Пловдив на 

средна възраст 19,6 г., като от тях 68 жени на средна възраст 19,7 г. и 106 мъже 
на средна възраст 20 г.

Проследяване спортните интереси на студентите от Аграрен Университет –Пловдив
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Анализ на резултатите
При анализа на фиг.1 наблюдаваме как се разпределят интересите на 

студентите по различните видове спорт: тенис на маса–25,3%, фитнес–17,2%, 
футбол–13,2%, плуване–12,6%, волейбол–12,1%, баскетбол–6,9%, тенис на 
корт–6,4%,кик-бокс–4,0% и лека атлетика–2,3%.

При така направеното подреждане се вижда, че спортовете с добра ма-
териална база и наличието на специалисти се подреждат на първите места. 
Това затвърждава нашето схващане, че това са едни от водещите мотиви за 
избор на спорт. Друг немаловажен факт, оказващ влияние върху избора на 
младите хора, е и това какъв вид спорт са практикували преди.Това бе и един 
от останалите въпроси в анкетата. Благодарение на него добихме представа, 
че студентите, практикували определен вид спорт и имащи вече потребност-
та да се занимават с него, го избират отново.

Навиците за занимания със спорт и владеенето наопределен вид спорт 
също са определящи избора.

На фиг. 2 и фиг. 3 виждаме процентното съотношение на избраните 
спортове сред мъже и жени.

Разликите не са съществени между изборите на двата пола. Единстве-
ното различие е, че футбол са избрали 21,7% мъже и 0% жени и това е раз-
бираемо за спорт, който преобладаващо се практикува от мъже.При мъжете 
(фиг. 2) изборът на спорт се подрежда по следния начин: с 23,7% на първо 
място са тенис на маса и футбол, следвани от фитнес –14,2%, плуване –13.2%, 
баскетбол – 9,4%, волейбол –8,5%, кик бокс – 5,7%, тенис на корт – 4,7%и лека 
атлетика – 0,9%.

Таня Хипова Колева
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Подреждането при жените (фиг.3) е: тенис на маса  – 30,9%, фитнес 
–22,1%, волейбол –17,6%, плуване – 11,8%, тенис на корт – 8,8%, лека атлети-
ка – 4,4% и кикбокс – 1,5%.

Смеем да твърдим,че добрата материална база, наличието на специали-
сти и предходен опитна студентите са едни от основните мотивиза избор на 
спорт сред студентите. 

Само за сравнение ще споменем, че през периода 2001– 2005 г. – 14,8% 
от студентите са избирали аеробиката за спорт, който желаят да практикуват. 
В този период съществуваше и база и специалист по този вид спорт. Към на-
стоящият момент нито един студент не епожелал да се занимава със спорт, за 
който няма база и специалист.

Проследявайки спортните интереси на студентите от първи курс на Аг-
рарен университет – Пловдив, стигнахме до следните изводи:

Проследяване спортните интереси на студентите от Аграрен Университет –Пловдив
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Изводи
1. Студентите от първи курс на Аграрен университет традиционно из-

бират спортове, които разполагат с добра база.
2. Изборът на спорт от студентите се определя и от наличните специа-

листи по видове спорт.
3. Предходният спортен опит на студентите от училище им дава осно-

вание да избират любимия си спорт и като студенти.

Препоръки
– Непрекъснато да се обновява и модернизира материалната база.
– Да се попълват секциите и Катедрите с необходимите специалисти.

References
1. Girginov, V., M. Kolins. Sportat v iztochnoevropeiskoto obshtestvo. Minalo I 

nastoyashte. S. 2005, pp. 104-130. ISSN 1312-0166.
2. Ivanova, A. Dinamika na sportnite interesi na novopostapvashti studenti. Lichnost, 

motivatsia, sport. vol. 15, S. 2010, pp. 238-243. 
3. Ivanova, A. Sportnite interesi na studentite o tMeditsinski universitet  – Plovdiv, 

Sbornik UNSS „Mezhdunarodna nauchna konferentsia „Savremenni tendentsii, problem I 
inovatsii vav fizicheskoto vazpitanie I sporta vavVisshite uchilishta. S., 19 noemvri 2010, pp. 
51-56.

4. Ivanova, A., T. Koleva. Sportnite interesi na studentite v Meditsinski universitet – 
Plovdiv, prezuchebnata 2011-2012 godina. Sport and science, 2012, № 5, pp. 246-250. ISSN 
1310-3393.

5. Koleva, T. Metodika za spetsializirana fizicheska podgotovka na student za 
preodolyavane na stresovi situatsii. Disertatsia za prisazdane na obrazovatelna I nauchna 
stepen „Doktor“. Sofia, 2006.

6. Kostov, K. Sport I sportnaa ktivnost. Sport andscience. 2003. № 6, pp. 69-74. ISSN 
1310-3393.

7. Vasilev, V., A. Ivanov, I. Iliev. Sapostavitelno izsledvane na motivate za zanimanie 
sas sport v uchenicheska I studentska vazrast. Lichnost, motivatsia, sport. kn.2, 2002. ISSN 
1312-0166.

Таня Хипова Колева



969

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ КАЧЕСТВА  
НА ВНИМАНИЕТО ПРИ СПОРТУВАЩИ  

И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ ОТ АУ – ПЛОВДИВ
Таня Хипова Колева

STUDY OF CERTAIN ATTENTION PROPERTIES 
OF PRACTICING AND NON-PRACTICING SPORT 

STUDENTS OF AU – PLOVDIV
Tanya Hipova Koleva

ABSTRACT: The purpose of this study is to track and analyze certain atten-
tion properties of practicing and non-practicing sport students of Agricultural 
University – Plovdiv. As a result of the study we have found that students from 
the first year of specialty Agricultural Tourism at the Agricultural University – 
Plovdiv have a high degree of concentration of attention compared to those not 
sport.
Students who engage in sports have higher productivity attention compared with 
those who do not play sports.
KEYWORDS: sport, students, attention, qualitative indicators of attention.

Всичко в приодата и в обществото се изменя и развива под влияние 
на определени условияи фактори. Същото се отнася и за изграждането на 
личността на човека. Колкото повече саусловията и факторите, чиито благо-
приятни или неблагоприятни отражения върху физическите ипсихическите 
процеси, свойства и състояния на личността се познават и разумно едни се-
избягват, а други оползотворяват, толкова по- плодотворни ще бъдат резулта-
тите в мечтанотоотглеждане на здрави, умни и проспириращи млади хора[1].

Въпросите, касаещи вниманието по време на обучение и не само тогава, 
занимават редица учени. За нас представлява интерес как качествата на вни-
манието се променят под въздействието на системни занимания със спорт.

Вниманието е психически процес, който осигурява насочеността, съ-
средоточеността и активността на психическата дейност на личността вър-
хусигналите от външната и вътрешната среда. Вниманието присъства неот-
менимо във всеки психически акт и затова отнеговите качества и степен на 
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проявление зависи в голяма степен ефективносттана изпълняваната дейност 
от личността, както мисловна, така и практическа. Вниманието е основно ус-
ловие за успешното илинеуспешното изпълнение от хората на различни ви-
дове дейност[3].

Качествата на вниманието, които проследяваме и анализираме, са съ-
средоточеност, интензивност, продуктивност и устойчивост.

Устойчивост  – означава съпротивляемост на отвличащи въздействия 
(дистрактори). Измерва се с интензивността на стимулите, достатъчни даот-
клонят вниманието от даден обект[2].Вниманието е съсредоточеност на съз-
нанието върху определен обект. Да внимаваме означава в известен смисъл да 
се затворим за външния свят, за да се насочим към това, което ни интересува.
Схематично вниманието може да бъде разграничено в две големи категории: 
волево внимание, което зависи от индивида и неговата мотивация, и неволе-
во внимание, привличано от външната среда вследствие на особената орга-
низация на перцептивното поле, в което се откроява определен предмет.

Проблемът за вниманието е предмет на значителни изследвания във 
военните и промишлените лаборатории по експериментална психология. 

Концентрацията на вниманието бързо спада при еднообразни трудови 
задачи. След двадесетата минута се появяват умора и грешки и работещият 
трябва да бъде заместен. Възможно е способността за концентрация на вни-
манието на субекта да бъде оценена с помощта на тестове[4].

За да изследваме качествата на вниманието на студенти от първи курс 
на специалност „Аграрен туризъм“ използвахме тест „Коректурна проба“, 
който ни дава информация за четири качества –съсредоточеност, интензив-
ност, продуктивност и устойчивост на вниманието.

Целта на настоящето изследване е да се проучат някои качества на вни-
манието на спортуващи и неспортуващи студенти от I-ви курс на Аграрен 
университет – Пловдив, специалност „Аграрен туризъм“.

За постигането на целта си поставихме следните задачи:
1. Да проследим и анализираме литературните източници по проблема.
2. Да установим какво е нивото на някои качества на вниманието на 

спортуващи и неспортуващи студенти от специалност „Аграрен туризъм“ на 
АУ – Пловдив.

3. Да обобщим и анализираме данните от изследването.
4. Въз основа на анализа и получените резултати да направим изводи и 

препоръки за практиката.
Предмет на изследването са качества на вниманието на спортуващи и 

неспортуващи студенти от I-ви курс на специалност „Аграрен туризъм“.
Обект на изследването са 37 студенти на средна възраст 19,7 г., от които 

19 мъже на средна възраст – 19,9 г. и 18 жени-на средна възраст – 19,4 г. от I-ви 
курс на специалност Аграрен туризъм при Аграрен университет – Пловдив.

Таня Хипова Колева
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Анализ на резултатите
От фиг.1 е видно какво е съотношението между спортуващи и неспор-

туващи студенти (мъже и жени). Държим да уточним, че всяко от изследва-
ните лица само определя себе си като спортуващ или неспортуващ човек.Това 
е тяхната лична преценка. На фиг.1 се наблюдава, че от общо 37 изследвани 
лица 22 определят себе си като спортуващи, а 15 като неспортуващи. Сред 
спортуващите са 12 мъже и 10 жени, а към неспортуващите са 7 мъже и 8 
жени.

На фиг. 2 са изобразени средните стойности на коефициентите на вни-
мание на цялата изследвана група (мъже и жени).

Изследване на някои качества на вниманието при спортуващи и неспортуващи ...
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От фиг. 3 добиваме представа за средните стойности на същите коефи-
циенти на вниманието, но вече разпределени в зависимост от това какви са 
изследваните лица (спортуващи или не). Наблюдава се, че по отнощение на 
качеството съсредоточеност на вниманието спортуващите студенти имат ко-
ефициент на съсредоточеност 2,42, което е по-високо от средното за изслед-
ваната група  – 1,81(фиг.2). За сравнение неспортуващите изследвани лица 
имат коефициент 1,6, който пък от своя страна е по-нисък от средния – 1,81.

Другият показател, по който спортуващите изследвани студенти пре-
възхождат неспортуващите, е продуктивност на вниманието. За спортуващи-
те коефициентът е 2,92 с 0,99 по-висок от неспортуващитеи с 0,61 по-висок от 
средния коефициент за продуктивност на вниманието.

По отношение на коефициентите за интензивност и устойчивост на 
вниманиетои двете групи (спортуващи и неспортуващи) показват приблизи-
телно еднакви резултати, като разликата е 0,1 и смятаме, че е несъществена.

Таня Хипова Колева
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Предполагаме,че заниманията със спорт оказват положително влияние 
върху някои качества на вниманието като съсредоточеност и продуктивност. 
Тъй като броят на изследваните лица е малък (само една специалност) не сме-
ем да твърдим това със сигурност.Но това ни дава основание да разширим 
проучването по проблема, тъй като качествата на вниманието имат особено 
значение за обучението.

Изводи
1. Спортуващите изследвани студенти от първи курс на специалност 

„Аграрен туризъм“ при Аграрен университет – Пловдив имат по-висок ко-
ефициент на съсредоточеност на вниманието в сравнение с тези, които не 
спортуват.

2. Изследваните лица, занимаващи се със спорт, имат по-висока про-
дуктивност на вниманието от неспортуващите.

Препоръки
– Да се разшири и задълбочи изследването по проблема, като се вкючат 

и други специалности от Аграрен университет-Пловдив.
– Да се изследват и лица от други университети за сравнение.
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ПРОУЧВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ 
ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ“ 

КЪМ ДИСЦИПЛИНАТА ГИМНАСТИКА
Теодора Ж. Игнатова, Северин П. Акерски

A STUDY OF THE ATTITUDE OF PHYSICAL EDUCATION 
STUDENTS TOWARDS THE DISCIPLINE GYMNASTICS

Teodora J. Ignatova, Severin P. Akerski

ABSTRACT: The purpose of the current study is to examine the attitude of 
university students from specialty „Physical Education“ towards the discipline 
„Gymnastics“.
KEYWORDS: Gymnastics, students.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-136/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Мисията, целите и задачитена образователния процес създават условия 
за успешна професионална подготовка на бъдещите кадри за повишаването 
на инвестициите в човешките ресурси, на качеството на работната сила, ней-
ната пригодност и заетост в условията на икономика, основана на знанието и 
на високо качество на образованието.

Целта на обучението е студентите да получат цялостна фундаментална 
общотеоретична и практическа подготовкас необходимия обхват и обем за-
дълбочени интегративни и интердисциплинарни знания. 

Повишените изисквания към съвременната личност и динамичните 
темпове на общественото развитие поставят високи задачи пред младите спе-
циалисти за изява и реализация на интелектуални, социални, биологически и 
психологически способности. В своята същност те включват отлично здраве, 
висока работоспособност и поливалентна реализация. Високите стандарти в 
професионалната подготовка осигуряват възможност за творческа реализа-
ция на студентите от Висшите училища.
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Държавните образователни изисквания по физическо възпитание 

поставят гимнастиката като основно ядро в училищната ни образователна 
система. Чрез нея се решават важни цели и задачи в учебно-възпитателния 
процес. Според Н. Милев „Гимнстиката представлява система от специ-
ално подбрани, изкуствено създадени, научно обосновани форми и методи за 
решаване на двигателни, образователни, възпитателни и хигиенно-оздрави-
телни задачи“ [2].

Редица автори посочват, че специфичността на нейните средства и въз-
можности я отличават от другите спортове [1, 3, 4].

Това определя и характерните ѝ особености, изразяващи се в:
➢ всестранно въздействие върху организма на занимаващите се;
➢ вариативност и разнообразност на упражненията;
➢ насочено въздействие върху различните системи и части на човешко-

то тяло;
➢ възможност за оптимално регулиране и контрол на физическото на-

товарване;
➢ многопосочност и разнообразие на методите и средствата на обуче-

ние в зависимост от поставените задачи;
➢ творчески подходи в редица направления.
Целта на настоящото изследване е да се проучи отношението на студен-

тите от специалност „Физическо възпитание“към дисциплината„Гимнастика“. 
Анализът на резултати ще подпомогне оптимизирането на качеството на 
учебния процес в тази област. 

За постигане на по-голяма яснота по разглеждания проблем използва-
хме анкетна карта, резултатите от която са поместени в таблица №1.

Анализ на резултатите:
Анализът на резултатите от социологическото изследване обхваща из-

вадка от 50 студенти от първи и втори курс на специалност „Физическо въз-
питание“, на възраст 21–22 години, от които 41 мъже и 9 жени. 

Анкетираните студенти са избрали тази специалност поради личен 
интерес. Те считат, че професията на учител по физическо възпитание дава 
възможност за добра реализация. Процентите са повече от 100, тъй като се 
допуска повече от един отговор.

Дисципината „Гимнастика и методика на преподаване“ е задължител-
на от учебния план на специалността „Физическо възпитание“. Изучава се в 
първи, втори, трети и четвърти семестър с хорариум от 150 часа. Студентите 
отбелязват, че върху отношението им към гимнастиката са повлиялиактуал-
ността на материала (22%), важността на изучаваната дисциплина в учител-
ската професия (56%) и стилът на преподавателя (64%). За тях той се явя-
ва важно, дори основно звено от учебно-възпитателния процес, креативна 
личност с висока професионална квалификация, комуникативен, способен 
да общува с младите хора. На този въпрос също се допуска повече от един 
отговор.

Проучване на отношението на студентите ...
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Осъзнавайки важността на дисциплината, голям процент от студенти-

те (66%) посещават редовно часовете. Останалите, които имат по-малко при-
съствия, се ползват от правото си на облекчен режим на обучение, разчитай-
ки да успеят да се подготвят самостоятелно.

Въпрос № 7 разкрива мотивите на студентите за посещение на часовете 
по гимнастика. Според отговорите, 38 (68%) студенти посочват, че подготов-
ката им е необходима за бъдещата им професия. Като лична практическа пол-
за от заниманията с гимнастика са оценили 30% анкетирани, а 18 % считат, 
че посещавайки часовете, ще се подготвят по-добре за изпит, което обяснява 
и високата успеваемост.Анализът на резултатите ни показва, че обучението 
по гимнастика създава предпоставки за формиране на мотиви, отношение и 
трайни интереси за целенасочено използване на гимнастическите средствата 
в режима на учебните занятия и извън него.

Отговорите на следващия въпрос кореспондират с резултатите от 
предходния. Болшинството студенти (52%) активно участват в часовете по 
гимнастика. Така на практика имат възможност да усвоят и усъвършенстват 
изучавания материал. 26% полагат усилия в часовете, като се стараят да из-
пълняват гимнастическите упражнения. 

Това логично проличава и от следващите въпроси. През последните 
години часовете по гимнастика в средното училище са почти или напълно 
елиминирани, колкото и да присъства като основно ядро в учебните планове.
За това можем да заключим и от отговорите на анкетираните студенти (42%), 
които отбелязват, че не са изучавали този спорт.Недостатъчната или остаряла 
и амортизирана материална база не позволява да се провеждат пълноценни 
часове по гимнастика. От друга страна за самия учител това е огромна отго-
ворност, тъй като вероятността за травми и контузии е голяма. 

Едва трима са изучавали гимнастика през всички етапи на средно об-
разование, вероятно в училища с традиции в това отношение или учители 
специалисти по гимнастика. За 52 % часовете по гимнастика са приключили в 
четвърти клас. Можем да направим допускане, че учителите в начална степен 
са с по-голяма готовност за работа, а и учебното съдържание в по-горен курс 
е с нарастваща сложност. 

Недостатъчната подготвеност по гимнастика затруднява студентите 
в университета (фиг. 1). Те изпитват силна необходимост от предварителни 
знания, умения и навици (68%). За една част от тях (48%) дисциплина е много 
трудна, а 18 % от анкетираните я определят като нормална.

Теодора Ж. Игнатова, Северин П. Акерски
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Фиг. 1. Степен на трудност по гимнастика

Сравнявайки натоварването в гимнастиката с това в други изучавани 
спортове, повече от половината анкетирани го определят като голямо, 26 % 
като нормално. Почти по равен брой студенти го поставят в категориимного 
голямо и малко. Тук вероятно попадат онези, които са и които не са изучавали 
гимнастика в училище.

Добра оценка за материалното осигуряване по дисциплината са поста-
вили 36 (72%) анкетирани, а други 6 (12%) я определят като задоволителна. 
Това е ясен знак, че е необходимо да се потърсят резерви и възможности за 
подобряване на условията, в които се работи, за да се решават пълноценно 
задачите, произтичащи от учебната дейност.

Проучване на отношението на студентите ...
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Таблица №1.

Разпределение на отговорите от анкетното проучване със студентиТаблица№1. Разпределение на отговорите от анкетното проучване със студенти 
 

1. Пол Мъже 41(82%) Жени 9 (18%) 
2. Възраст 21,2 г. 

3. Курс І 28 (56%) ІІ 22 (44%) 

4.Защо избрахте 
тази специалност 

Отговаря на личните 
ми интереси – 50 

(100%) 

Дава възможност за 
реализация – 36 (72%) 

Все нещо трябва да се завърши 
-0 

5. От какво се 
определя 
отношението Ви 
към тази 
дисциплина? 

От стила на 
преподавателя – 34 

(64%) 
 

От важността на 
дисциплината за 

бъдещата ми работа – 28 
(56%) 

От актуалността на материала – 
11 (22%) 

6. Колко часа по 
тази дисциплина 
сте посетили? 

До 10 часа 
0 (0%) 

 

До 20 
часа 

9 (18%) 
 

До 30 часа 
8 (16%) 

 

Над30 часа 
33 (66%) 

 

7. Защо посещавате 
часовете по 
дисциплината? 

Поради лична 
практическа 

полза – 19 (30%) 

Необходима 
е за по-

нататъшната 
ми работа –

38 (68%) 

За да се 
подготвя по-
добре за 
изпита 9 
(18%) 

Преподавателят 
изисква 

задължително 
присъствие – 3 

(6%) 

Поради 
личността на 
преподавателя 

– 6 (12%) 

8. Как постъпвате 
по време на лекция 
и упражнение? 

Водя си 
записки и 
участвам 

активно – 26 
(52%) 

Само 
присъствам –

11 (22%) 
Опитвам се да изпълня всичко – 13 (26%) 

9. Изучавали ли сте 
гимнастика в 
училище? 

Да, през всички години в 
основна образователна 

степен – 3 (6%) 

Да, само в начална степен 
– 26 (52%) Не – 21 (42%) 

10. Кое Ви 
затрудни в процеса 
на обучение по 
гимнастика? 

Нищо – 3 (6%) 
Силната необходимост от 
предварителни знания и 
подготовка – 34 (68%) 

Друго – 13 (26%) 

11. По степен на 
трудност тази 
дисциплина е: 

Много трудна 
24 (48%) 

Трудна 
17 (34%) 

Нормална 
9 (18%) 

12. В сравнение с 
други дисциплини 
натоварването е: 

Много голямо 
3 (6%) 

Голямо 
27 (54%) 

Нормално 
13 (26%) 

Много 
малко 

5 (10%)  

   

13. Какво е 
материалното 
осигуряване по 
дисциплината? 

Много 
добро 

6 (12%) 

Добро 
36 (72%) 

Задоволително 
6 (12%) 

Незадоволително 
2 (4%) 

14. Как се оценяват 
знанията Ви на 
изпит? 

Винаги обективно – 
31 (62%) 

В повечето 
случаи обективно –14 

(28%) 

В повечето случаи 
необективно – 5 (10%) 

 
Заключение 
Като обобщение на социологическото изследване може да се заключи, че студентите 

имат положително отношение към дисциплината гимнастика. Те дълбоко осъзнават 
необходимостта отпрактико-теоретичнаподготовка за по-нататъшната им работа като учители 

Теодора Ж. Игнатова, Северин П. Акерски
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Заключение
Като обобщение на социологическото изследване може да се заключи, 

че студентите имат положително отношение към дисциплината гимнастика. 
Те дълбоко осъзнават необходимостта отпрактико-теоретичнаподготовка за 
по-нататъшната им работа като учители по физическо възпитание и спорт и 
личната практическа полза, която получават във висшето училище.
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КАК ДА СЕ СПРАВИМ С АГРЕСИЯТА  
И АГРЕСИВНИТЕ ДЕЦА

Теодора Л. Сотирова

HOW TO DEAL WITH AGGRESSION  
AND AGGRESSIVE CHILDREN

Teodora L. Sotirova

ABSTRACT: This report examines some key plays for aggression in children of 
preschool age and the School. There are some practical guidelines for work with 
children who show aggressive behavior.
KEYWORDS: aggression, aggressive behavior, anger, prevention.

Справянето с агресията и различните и форми на проява са един от 
основните проблеми в детството, с които се сблъскват родители, педагози, 
психолози и др. Тази тема е особено актуална в нашето съвремие и в същото 
време широко спектърна [4]. 

Целта на настоящата публикация е да се представят някои основни по-
становки за агресията при децата в предучилищна и училищна възраст, както 
и да се предложат някои практически указания за работа с деца, които проя-
вяват агресивно поведение.

Емоциите (в частност – отрицателните емоции) са един от факторите 
за проява на агресивно поведение в детска възраст. Такива са:гняв, враждеб-
ност, тревожност, завист, ревност и др. 

Според Р. Стаматов „гневът представлява афегтивния план на агреси-
ята“[4]. Гневът е чувство на силно негодувание, което се съпровожда от кон-
трол върху себе си. За съжалениев нашата култура е прието да се счита, че по-
явата на гняв е недостойна реакция. Още от детска възраст родителите, баби, 
дядовци и педогози ни внушават това. Единствено психолозите не препоръч-
ват постоянно да сдържаме тази емоция, тъй като по такъв начин ние може 
да се превърнем в своеобразно „хранилище на гнева“. Освен това потискайки 
гнева навътре, човек рано или късно ще почувства необходимостта да го „из-
хвърли“ навън. Но вече не на този, който е предизвикал това чувство, а на 
попадналия му под ръка или на някой по-слаб, който не може да даде отпор.
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Даже да се постараем много и да не се отдадем на съблазнителния спо-

соб „изригване на гнева“, нашето „хранилище“, се попълва постоянно от с нови 
негативни емоции. В един прекрасен момент то може изведнъж да се „взриви“. 
При това не е задължително да завърши с истерия или викове. Почувствали 
се свободни, негативните чувства могат да „хлътнат“ в нас, което ще доведе 
до различни соматични проблеми: главоболие, стомашни и сърдечно-съдови 
заболявания. К. Изарт (1999) публикува клинични данни, получени от Холт, 
които доказват, че човек, който постоянно подтиска своя гняв, е податлив в 
по-голяма степен на риск от психосоматични разстройства [1]. Според Холт, 
неизразеният гняв може да стане една от причините за тези заболявания – ар-
трит, уртикария, псориазис, уртикария, язва на стомаха и др. Именно затова 
е необходимо да се освобождаваме от гнева. Разбира се това не означава деца 
и възрастни постоянно да се бият или ругаят. Просто ние самите сме длъж-
ни да се научим и след това да научим и децата, как да изразяват гнева си по 
приемлив и неразрушителен начин. Доколкото чувството на гняв, по-често 
от всичко, възниква в резултат на ограничение на свободата, то в момент на 
твърде високо „разгорещяване“ трябва да разрешим на детето да направи 
нещо, което обикновено не приветстваме, но и много зависи от това в каква 
форма – вербална или физическа – детето изразява гнева си. Например в си-
туация, в която детето се разсърди на връстника си и започне да го обижда, 
можете заедно с него да нарисувате „обиждача“, да го изобразите в този вид и 
в тази ситуация, в която иска „оскърбеният“. Ако детето умее да пише, може 
да му позволите да подпише рисунката така, както иска, ако не може – подпи-
шете я под негова диктовка. Безусловно, подобна работа трябва да се провеж-
да с децата индивидуално, извън полето на полезрение на съперника. Този 
метод за работа с вербалната агресия се препоръчва от В. Оклендър. В своята 
книга „Прозорец в света на детето“ (М., 1997), тя описва собствения си опит 
с прилагането на този подход. След провеждане на такова упражнение децата 
от предучилищна възраст (6 – 7 години) обикновено изпитват облекчение [7].

В арсенала на всеки педагог, безусловно, има множество способи за ра-
бота с вербалните прояви на гнева. Но невинаги децата се ограничават със 
словесни реакции на събитията. Много често импулсивните деца първо пус-
кат в ход юмруците, след това измислят обидни думи. В такива случаи трябва 
да научим децата да се справят със своята физическа агресия.

Учителят, виждайки че децата са се развихрили и вече са готови да встъ-
пят в „бой“, може мигновено да отреагира като организира децата, например 
в съревнование по бягане, подскачане, хвърляне на топка и др. Доколко обаче 
взаимно обиждащи се деца могат да бъдат включени в един отбор или този 
на съперниците, зависи от ситуацията и от дълбочината на конфликта. След 
завършване на състезанието е добре да се направи групово обсъждане, по 
време на което всяко дете да може да изрази чувствата си, които са го съ-
пътствали по време на изпълнение на задачата. Разбира се провеждането на 
щафета и съревнование невинаги е целесъобразно. В такива случаи може да 

Как да се справим с агресията и агресивните деца
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се използват и подръчни средства, с които е добре да бъде оборудвана всяка 
група в детската градина или клас в училище. Например леки топки, които 
децата може да хвърлят в мишени; меки възглавници, които разгневеното 
дете може да удря, хвърля, мачка; гумени чукове, с които може с всичка сила 
да удря по стените и по пода; вестници, които може да къса и мачка, без да се 
бои, че нещо може да се разкъса или разбие или разруши – всички тези пред-
мети биха снижили емоционалното и мускулно напрежение у децата, ако ги 
научим да се ползват от тях в екстремални ситуации.

Разбираемо е, че в групата или в класа, по време на урока, детето не 
може да срита консервна кутия, ако го блъсне приятелче или съседът по чин. 
Но на всеки може да се направи „лист на гнева“. Това е лист А4, на който е 
изобразено грозно чудовище с голям нос, дълги уши или много крака.Соб-
ственикът на листа в момента на получаване ще се разсмее и отвлече от аг-
ресивните изблици. Този вариант се използва, в случаите, когато пристъпите 
на гняв обхващат детето по време на урок. По-често конфликтните ситуации 
възникват по време на междучасие. Тогава е добре да се провеждат групови 
игри. Но в групата в детската градина трябва да има примерно такъв арсенал 
от играчки като: надуваеми кукли, гумени чукове, играчки –пистолети.

Наистина много възрастни не искат техните деца да си играят с писто-
лети, пушки и саби, били те и играчки. Някои майки не купуват на синовете 
си играчки оръжия, а учителите им забраняват да ги носят в групата. Възраст-
ните смятат, че позволявайки на децата си да играят с оръжия, провокират 
у тях агресивно поведение, способстват за появата и проявяването на жес-
токост. Но за никого не е тайна, че ако момченцата нямат пистолети и авто-
мати, болшинството от тях ще играят все пак на война, използвайки вместо 
оръжия  – играчки, линийки,палки, пръчки, тенис ракети и др. Образът на 
война – мъж, живеещ във въображението на всяко момче, е невъзможно без 
украсяващите го оръжия. Това може да е безобиден способ за детето да из-
рази своя гняв. Освен това, на всички ни е ясно, забраненият плод е особено 
сладък. А тези родители, които все пак са против играта с оръжия, може да 
опитат и алтернативните способи за работа с гнева и снемане на физическото 
напрежение на детето. Например игрите с пясък, вода и глина.

От глина може да се моделира фигурка на дете, което често обижда и 
може да бъде смачкана, разбита, сплескана между дланите, а след това при 
желание да бъде възстановена. Това детето да може по собствено желание 
да унищожи и възстанови своето произведение, го привлича най-много от 
всичко.

Както с глина, така и играта с пясък се харесва много на децата. Разсър-
дилото се на някого дете може да закопае фигурката, символизираща врага, 
дълбоко в пясъка, да поскача на това място върху нея, да я покрие с кубчета 
или пръчки. За тази цел децата често използват малките играчки от шокола-
довите яйца. Те първо затварят фигурката в капсулата и след това я заравят. 
Когато закопават или разкопават играчката, работейки със сипещия се пясък, 
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децата постепенно се успокояват, връщат се към играта в групата или викат 
връстниците си да играят с тях заедно, но вече на други, съвсем не агресивни 
игри. По този начин мирът се възстановява.

Не големите ванички с вода, поставени вътре някъде в групата в дет-
ската градина, са истинска находка за възпитателя при работа с всички ка-
тегории деца, особено с агресивните. За психотерапевтичните свойства на 
водата са написани много хубави книги и всеки възрастен вероятно умее да 
използва водата за целите на снемане на агресията и излишното напрежение 
у децата. Ето няколко примерни игри с вода, които са измислили самите деца.

1. С една гумена (водна) топка удрят други топки или балончета, плава-
щи във водата.

2. Движат с духане хартиени лодки.
3. Първоначално потапят, а след това наблюдават как „изплуват“ над 

водата леките пластмасови фигурки.
4. Струята на водата отблъсква леките играчки, намиращи се във вода-

та – напр. шишета от шампоан, пълни с вода.
Утвърдено е разбирането, че гневът не води обезателно до агресия, но 

колкото по-често детето или възрастният изпитват чувство на гняв, толкова 
е по-голяма вероятността за проява на различни форми на агресивно пове-
дение.

Истината е, че в нашето общество не се приветства „волното“ общува-
не, още по- малко употребата на т.нар. мръсни думи и изрази в присъствието 
на възрастни. Но практикатапоказва, че ако не изкаже това, което се натрупва 
в душата и езика му, детето не се успокоява. По скоро то ще изпраща оскър-
бления в лицето на своя „враг“, ще го провокира да му отвръща и ще при-
влича все по-нови зрители, в резултат на което конфликтът между две деца 
прераства в общогрупов конфликт или даже в жестоко скарване.

Повечето деца се страхуват, по една или друга причина, дапротиво-
действат открито, но в същото време жадуват за мъст. Възможно е поради 
неудовлетворителна, за тях, ситуация, да изберат друг път: да уговорят връст-
ниците си, да не играят с обиждащия. Такова поведение работи като бомба 
със закъснител. Неизбежно ще се разгори групов конфликт, който ще зрее по 
дълго и ще обхване повече участници. Методът, предложен от В. Оклендер, 
може да помогне да се избегнат много неприятности и да помогне в разреша-
ването на конфликтни ситуции.

Пример: подготвителна група в детската градина посещавали две прия-
телки – Габи и Мони. Те били неразделни още от яслена група, но заедно с това 
постоянно се карали и обиждали. Веднъж, когато психологът влязал в група-
та, видял, как Габи, необръщайки внимание на опитващата се да я умири учи-
телка, хвърляла всичко, което и паднело под ръка, и крещяла, че ненавижда 
всички. Влизането на психилога и харесало, тъй като тя обичала да ходи в ка-
бинета. Там ѝ била предоставена възможността сама да си избере занимание. 
Отначало тя взела огромен надуваем чук и с всички сили започнала да го удря 
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по стената и в пода, след това извадила от кутията две дрънкалки и започнала 
възторжено да дрънка с тях. На въпроса на психолога какво се е случило и на 
кого е сърдита, Габи не отговаряла, но на предложението да рисуват заедно не 
отказала. Психологът нарисувал голяма къща и детето възкликнало: „Аз знам 
това е нашата детска градина!“. По-нататъшна помощ от възрастен не се 
налагала. Първоначално се появил пясъчникът, в който разположила малки 
фигурки – децата от групата. До тях изникнала алея с цветя, къща и беседка. 
Момичето рисувало нови и нови детайли, като отдалечавало момента да на-
рисува нещо свързано със себе си. В един момент нарисувала люлка, спряла 
да рисува и започнала да се разхожда. След минута,две отново се върнала и 
нарисувала дете на люлката. Това била приятелката и Мони. Украсила рок-
лята ѝ направила прическа с панделка даже и корона. Казала на психолога, 
че лично тя ѝ разрешава да се люлее колкото иска. Изведнъж момиченцето 
изпищяло и размазало цялата рисунка, намачкало я и я скъсало. Изразило 
задоволство от това,че Мони си е скъсала роклята, че си е изцапала лицето, 
че носът и е крив и е погрозняла. „Така и се пада – казало детето – сега никой 
няма да играе с нея и тя няма кого да командва, защото е мръсна, грозна и 
разплакана“. Когато се върнала в стаята, Габи, сякаш нищо не се е случило, се 
присъединила към играещите деца.

Какво в крайна сметка се е случило? Вероятно, по време на разходки 
и игри двете неразделни приятелки, както винаги, са водели борба за лидер-
ство. Не всеки път симпатиите на „зрителите“ са били на страната на Мони. 
След като изразила своя гняв на хартия, нейната съперница се успокоила и се 
примирила с произтичащото.

Безусловно в дадената ситуация могат да се използват и други прийоми, 
но по-важното е детето да получи възможност по приемлив начин да се осво-
боди от преизпълващия го гняв.

Има още един начин да се помогне на децата легално да изразят вер-
балната си агресия – да поиграем с тях на играта „Обиждалник“. Опитът по-
казва, че децата, получили възможност да изрекат с разрешение на педагога 
негативните си емоции, а след това да чуят нещо прятно за себе си, намалява 
желанието да действат агресивно.

Да помогне на децата да изразят гнева си по достъпен начин, а на педа-
гога да проведе заниманието безпрепятствено може т. нар. „Торбичка за вико-
ве“. Преди началото на заниманието всеки желаещ може да вземе „Торбичка 
за викове“ и колкото се може по-високо да изкрещи в нея. По такъв начин 
детето се избавя от своя „вик“ по време на заниманието. След края, децата 
могат да си вземат вика обратно. Обикновено те не проявяват интерес в края 
вече към вика и със смях и шеги оставят съдържанието за спомен на учителя.

Общоизвестно е, че семейната среда е определяща за изграждане на на-
виците и индивидуалностите на отделния индивид. Във всяко семейство е 
необходимо да се изработят „семейни правила“. За агресивните деца в спи-
съка „табута“ задължително трябва да влезе пункт „не вдигай ръка на член 
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от семейството“, „не ритай кучето и котката“ и други подобни. Реакцията 
срещу нарушаването трябва да е незабавна. В такива случаи не бийте, даже 
не ругайте детето. Няма да постигете нищо освен отчуждение. Намерете друг 
начин, за да му покажете категоричното си неприемане на такова поведение. 
Всички възрастни трябва да си изработят единни изисквания, за да не се по-
лучава – при баба може така, а при татко категорично не. Желателно е поколе-
нията да си сътрудничат, а не да се борят за влияние и авторитет.

До определена възраст на децата е нужна ограничителна рамка. Има 
моменти, когато агресията трябва да е сигнал за възрастните: „Не мога да се 
справя със себе си, моля спрете ме“. Дълбоко в душата си детето разбира, че 
се държи лошо и иска някой да го спре. Трябва ясно да му се покажат грани-
ците на позволеното. Необходимо е да му покажете своята сила и увереност. 
За детето е много важно възрастните да могат да се справят с неговата агре-
сия, защототози, който те защитава от самия теб, ще може да те защити и от 
външните опасности.

Когато детето плаче, крещи, изпада в истерия – не изпадайте в паника. В 
такъв момент е безполезно да му се карате или увещавате. Отведете го в друга 
стая (тоалетната и банята са нажелателни поради малките си размери), кажете 
му: остани тук, когато се успокоиш – ще излезеш. В тишината то ще покрещи 
и без зрители, бързо ще престане. Вашата реакция винаги трябва да бъде на-
сочена към постъпката, не към личността. Не казвайте „ти си лош“, а „ти по-
стъпваш лошо“. „Аз те обичам много, но не ми харесва, когато правиш така“.

Научете детето на приемливи способи за изразяване на своя гняв, яр-
ост и раздразнение. Най-добрият начин за научаване е личният пример. На 
силното и активно дете предоставете адекватна за неговата възраст самосто-
ятелност, отпуснете „поводите“. Предоставете му място, време и възможност 
за реализация на физическата си активност, за изразходване на излишната 
енергия. Полезни в това отношение са спортните секции, продължителните 
разходки, катерене по високо (без риск за живота), домашен гимнастически 
ъгъл. Намалете излишната организираност. Много деца са претоварени с 
многочислени кръжоци, секции, школи. Възможно е да се откажете временно 
или съвсем от музикалната школа, езиковата и т. н.

Поддържайте дружелюбни и добри отношения с детето си и с децата от 
неговия клас, нека играят заедно, да си ходят на гости и др. подобни съвмест-
ни с вас занимания. Самите вие дружете с родителите.

Научете детето да преодолява разногласията по цивилизован начин, 
кажете му че оскърблението и боят – не са добър довод. Да се сбие е нужно в 
изключителни случаи, когато има сериозна причина.

Научете го да носи отговорност за нападките със сила или думи. Не 
„това се случи с мен“, а „аз го направих“, не „те ме ядосаха“, а „аз се ядосах, аз 
се вбесих от това, което направиха“. Поговорете за правната отговорност, 
за причинените на другите хора вреди (и моралните в число). Полезно е да се 
каже на детето, че с бой може да донесе повече беди, отколкото се предполага.
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На дете склонно към агресивно поведение, трябва да дадете възмож-

ност да получи уважението на околните, да го привлечете да помага, да вър-
ши обществени и семейно значими дейности. Трябва да разбере в какво то е 
силно и да развивате тази му страна, да пощрявате неговото развитие. Т.е. да 
му помогнете да постига резултати по мирен начин.

Често причината за агресията е неправилното възпитание в семейство-
то. В основата му е неудовлетворената потребност на детето отродителска 
любов и родителска депривация.

За приемане на агресивните форми у детето способства: грубото строго 
общуване на родителите с детето; употребата на физическа сила по време на 
семейни спорове; позволението да се гледат жестоки спортни състезания; гле-
дането на сцени на насилие както в художествени, така и мултипликационни 
филми; одобрение на агресивното поведение като способ за решаване на кон-
фликти.

При повечето деца в предучилищна възраст се наблюдават различ-
ни форми на агресия. Практически всички те се карат помежду си, бият 
се,говорят нецензурни думи и др. Обикновено с усвояване на правилата и 
нормите на поведение тези непосредствени прояви на детската агресия от-
стъпват място на просоциални форми на поведение, докато при някои агре-
сията се съхранява като устойчива форма на поведение, след което се развива 
и трансформира в устойчиво качество на личността.

Още в предучилищна възраст се срещаме с вербалната и физическа 
страна на агресивността. Вербалната се проявява като непряка(различни об-
винения и заплахи) и пряка(обиди и вербални форми на унижение на другия). 
Най-често срещаните са дразненето и използването на лоши думи. Другият 
вид е насочена към нанасянето на материални щети на другия с непосред-
ствени физически действия.

Както всяко друго действие така и агресивният акт има има определена 
причина и се осъществява в конкретна ситуация. Такива са следните: привли-
чане на вниманието на връстниците към себе си, потискане достойнството на 
другия, подчертавайки своето превъзходство, защита и отмъщение, стремеж 
да бъде главен, стремеж да получи желания предмет. При някои деца са нали-
це неагресивни действия, нямащи определена цел, те целят единствено при-
чиняване на някаква щета на другия. Например: момчето хвърля играчката 
на момичето зад оградата и се смее на нейните сълзи. Физическата болка или 
унижение предизвиква у тези деца удовлетворение, а агресията в този случай 
е самоцел. Подобно поведение свидетелства за това, че детето е склонно към 
вражда и жестокост, което естествено предизвиква особена загриженост.

На фона на картината „агресивно поведение“ е нужна категорично точ-
на формула от типа „Как да се справим с детската агресия“. А именно:

✓ затвърждавайте у детето чувството за отговорност;
✓ възнаграждавайте доброто поведение;
✓ ограничете телевизията;
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✓ не се притеснявайте да потърсите помощ;
✓ реагирайте бързо, уверено и адекватно;
✓ придържайте се към точно изготвения за себе си план;
✓ говорете с детето си по всякакви въпроси;
✓ използвайте различни упражнения за работа с агресивни деца:
✓ упражнение – „Емоционален речник“–използват се карти с различни 

изображения, които детето използва за описание на собственото си 
състояние;

✓ упражнение – „Цвете – седмоцвете“ – насочено е за формиране у де-
тето на умения да оценява своето състояние, да анализира поведение-
то си.Изрязват се седем листенца на цвете. На всяко се рисуват лица 
на хора в различни ситуаций. Детето ги разглежда и описва собстве-
ните си преживявания в подобни ситуации. Такива упражнения се 
провеждат често, като се следи дали възгледите на детето са се проме-
нили.

✓ упражнение –„Във вълшебното царство“ – насочено е към развитие 
на съпричастност, за установяване на разбирателство между възраст-
ния и детето.Възрастният и детето прочитат приказка, рисуват я на 
голям лист, а детето огражда местата, където иска да се намира. Опис-
ва защо и какво го подтиква да е на точно това място.

✓ упражнение –„Емоциите на героите“ – развива съпричастност, уме-
ние за оценка на ситуацията и поведението на другите.Детето полу-
чава картички с изображения на различни емоционални състояния. 
Възрстният чете приказка, а то отделя карти с които после описва 
състоянието на главните герои и своята съпричастност стях. Приказ-
ката не трябва да е дълга и да е съобразена с възрастовите особености 
на детето[5, 6].

Това е една малка част от проблемите на детската агресия, на начините 
за справяне с нея, но практиката ми доказва, че за да се справим като въз-
растни и възпитатели с нея не бива да си затваряме полезрението за нея, а да 
търсим непрестанно начини да я овладяваме като самите ние сме лицето на 
добрия пример.
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МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИЛОВАТА 
ПОДГОТОВКА НА МОМИЧЕТА ОТ 3. КЛАС

Теодора Н. Симеонова

MODEL FOR OPTIMIZATION IN POWER TRAINING  
OF GIRLS FROM 3RD GRADE

Teodora N. Simeonova

ABSTRACT: It is commonly believed that the physical abilities of children of pri-
mary school age allow conducting systematic purposeful work. The most signifi-
cant changes in the development of motor skills of children occur in this school 
age and this fact must be tailored to the means, methods and forms of activities 
in physical education. With the aim of improving the educational process, we 
propose a model – combining tradition and innovation in strength training for 
girls from 3rd grade.
KEYWORDS: power training, innovation, girls from 3rd grade.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-136/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Изложение
В понятието методика за развитие на двигателното качество влизат 

широк кръг от мероприятия(средства, способи и форми) на тренировъчна 
дейност, прилагани в определено съотношение и последователност на базата 
на утвърдени принципи. Главната цел на методиката за развитието на двига-
телното качество сила е стремежът към рационалност, т. е. постигане на мак-
симален ефект с минимална загуба на физическа и нервна енергия (4).

Ефективността на методиката за развитие на силовата подготовка се 
определя от няколко въпроса: за какъв вид двигателна дейност, възраст, пол, 
какви средства и методи ще бъдат използвани за общо силово развитие, как-
во е мястото на заниманията за сила в урока по физическо възпитание. Една 
от главните насоки на работата за сила е да се определят онези мускулни гру-
пи, върху които пада главната тежест в процеса на работа (1).
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В редица литературни източници се изказва мнението, че физическите 

възможности на децата от начална училищна възраст позволяват провеж-
дането на системна целенасочена работа. Други автори посочват, че най-съ-
ществени изменения в развитието на двигателните възможности на децата 
настъпват в начална училищна възраст и с този факт трябва да бъдат съо-
бразени използваните средства, методи и форми на занимания по физическа 
култура в тази възраст, с цел повишаване ефективността на учебно-възпита-
телния процес (3, 5, 7).

От намаленото физическо натоварванеестествена последица е снижа-
ване нивото на функционалното състояние и физическата дееспособност на 
учениците. Особено очебийно е намаляването на количествените показатели 
на отделните страни на физическата дееспособност. Такъв е случаят с влоша-
ването на голяма част от силовите и скоростно-силовите показатели, поради 
което на преден план се поставя задачата за намиране на подходящи форми, 
средства и методи за тяхното подобряване, контрол и управление (2, 6).

Методика:
ЦЕЛ на изследването е силовата подготовка на момичета от 3. клас, раз-

криване на динамиката и взаимозависимостите чрез прилагане на иновати-
вен моделв организационен план и актуализиране на учебната програма. За 
постигне на целта набелязахме следните ЗАДАЧИ:

1. Да проучим, анализираме и обобщим наличните литературни и ин-
тернет ресурси.

2. Да извършим оценка на силовата подготовка и осъществим контрол в 
рамките на спортно-педагогическия експеримент.

3. Въз основа на сравнителния анализ на установените показатели и 
съдържанието на извършената работа да характеризираме силовата 
подготовка на момичета от 3. клас със съответните изводи, имащи 
приложение в практиката.

ПРЕДМЕТ на изследването са силовите характеристики на различните 
двигателни действия за разкриване на факторите експлозивна сила, динамич-
на сила и статична сила.

ОБЕКТ е динамиката на развитие на двигателното качество сила на мо-
мичета от трети клас, като резултат от промяна на условията, средствата и 
частично методите в урочната работа и модулното обучение по физическо 
възпитание и спорт, чрез приложен модел.

КОНТИНГЕНТна изследването са 83 момичета от основен етап (3. 
клас) от СОУ “В. Друмев“ – гр.Варна, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смя-
дово, Основно училище „Христо Ботев“ – гр. Търговище, разпределени, както 
следва:

✓ Момичета
– експериментална група – 42 ученички;

Модел за оптимизиране на силовата подготовка на момичета от 3. клас
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– контролна група – 41 ученички.
За установяване ефекта от прилагането в спортно-педагогическата 

практика на разработения модел за усъвършенстване на силовата подготовка 
на момичета от 3. клас си поставихме съответните цел и задачи:

✓ Цел на модела е прилагане на специализирани упражнения за разви-
ване на двигателното качество сила и усъвършенстване на силовата подго-
товка.

За постигане на целта се решават следните основни задачи:
✓ Разработване на комплекси за развиване на качеството сила в подгот-

вителната и заключителната част на урока.
✓ Използване на нови упражнения и игри в ядро „Спортни игри“.
✓ Контрол и оценка на физическата готовност, с използване на специ-

фични тестове.

• Особености на модела са:
В подготвителната част се работи с комплекси с елементи на художест-

вена гимнастика, аеробика, степ аеробика, таебо, каланетика, пилатес, фит-
бол. В основната частсе работи предимно с щафетни игри и спортно-под-
готвителни игри за усъвършенстване на различните видове сила. Акцентира 
се върху упражнения за развиване на експлозивна сила, динамична сила и 
статична сила. В края на основната част задължително се редуват кръгови 
занимания с упражнения с ластици и изпълнения на народни танци. В за-
ключителната част се използват комплекси от стречинг упражнения, йога и 
пилатес за различни мускулни групи.

• Съдържание на модела – 40 учебни часа: 20 в учебни часове в ядро 
„Спортни игри“ и 20 в модул „Игри“ – в които се използват комбинации от 
предложените упражнения и игри в различните части на урока и в допълни-
телния час.

• Период на провеждане на изследването– м. октомври 2014 г. – м. май 
2015 г.:

– проведено спортно-педагогическо тестиране (двукратно – в началото 
и в края на експерименталния период) по 8 показателя за установява-
не нивото на специалната физическа подготвеност, характеризираща 
двигателното качество сила;

– разработен специализиран модел за усъвършенстване и оптимизира-
не на силовата подготовка на ученици от трети клас;

– проведен спортно-педагогически експеримент за проверка ефектив-
ността на предложената методика.

Списък на показателите за разкриване на състоянието на двигател-
ното качество сила:

1. 20 m спринт; мерни единици – секунди, точност на измерване – 0,01 
посока на нарастване –.

Теодора Н. Симеонова
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2. Сгъване и разгъване на ръцете в опора; мерни единици – брой, точ-

ност на измерване 1,0, посока на нарастване +.
3. Скок на дължина с два крака от място; мерни единици – сантиметри, 

точност на измерване – 1,0, посока на нарастване +.
4. Изправяне от тилен лег до седеж; мерни единици – брой, точност на 

измерване – 1,0, посока на нарастване +.
5. Повдигане на краката от вис на 90 градуса; мерни единици  – брой, 

точност на измерване – 1,0, посока на нарастване +.
6. Вис на свити ръце; мерни единици – секунди, точност на измерване – 

0,1, посока на нарастване +.
7. Хвърляне на малка топка в далечина; мерни единици – метри, точност 

на измерване – 1,0,посока на нарастване +.
8. Хвърляне плътна топка отгоре;мерни единици  – метри, точност на 

измерване – 1,0,посока на нарастване +.

Резултати
Ефектът след приложения моделна спортно-педагогическия експери-

мент установяваме с математико-статистически методи. Статистическите 
параметри на вариационния анализ на променливите, които характеризират 
двигателното качество сила на контролната група, съставена от момичета в 
началото на изследването, са представени на таблица 1. В таблица 2 са статис-
тическите данни за експериментална група момичета в началото на експери-
мента. Тълкуването на получените резултати ще направим в порядък за мо-
мичетата от двете групи по показатели в началото, след това ще коментираме 
данните за контролната и експерименталната групи в края на изследването за 
ученички от 3. клас.

Таблица 1
Статистически данни на контролна група – начало на изследването

ТЕСТ n Xmin Xmax
_
Χ S V% As Ex

1. 41 5,19 4,66 4,88 1,65 33,81 0,81 0,91

2. 41 6 18 9,51 2,13 22,40 -0,06 -0,70

3. 41 95 120 110,2 24,77 22,48 -0,49 0,67

4. 41 22 40 30,9 13,26 42,91 -0,16 -0,37

5. 41 8 18 12,14 3,47 28,58 -0,29 0,07

6. 41 13,6 27,9 22,30 5,47 24,53 -0,27 -0,64

7. 41 11,6 19,3 14,10 5,03 35,67 -0,42 0,70

8. 41 3,10 4,20 3,30 0,58 17,57 0,26 -0,43

Модел за оптимизиране на силовата подготовка на момичета от 3. клас
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Тестът „20 м. спринт“ носи информация за двигателното качество бър-

зина (бързината на простата двигателна реакция и бързината на започване на 
отделното движение). Сравнявайки резултатите от таблиците, ще забележим, 
че в началото на наблюдавания период и двете групи при момичетата показ-
ват сходни стойности – X = 4,88 сек. за КГ; X  = 4,98 сек. за ЕГ. От стойно-
стите на вариационния коефициент отчитаме голямо разсейване на признака 
и силно нееднородни извадки, което говори за различни скоростни възмож-
ности на изследваните момичета.

Анализът на резултатите от теста „Сгъване и разгъване на ръцете в 
опора“ при момичетата показва сходни средни нива. При контролната група 
имаме 9,51 успешни цикли в началото на експеримента, а при експериментал-
ната – 8,53. Силовата подготовка на ръцете и раменния пояс е с относителна 
хомогенност – V% = 22,40 за КГ и V% = 23,56 за експериментална. 

Таблица 2
Статистически данни на експериментална група – начало на изследването

ТЕСТ n Xmin Xmax
_
Χ S V% As Ex

1. 42 5,22 4,37 4,98 1,58 31,71 0,36 0,54
2. 42 4 16 8,53 2,01 23,56 0,17 -0,06
3. 42 95 125 111,8 24,98 22,35 0,23 -0,68
4. 42 27 44 32,70 13,80 42,21 -0,13 -0,44
5. 42 7 16 10,64 3,42 32,22 0,39 0,91
6. 42 12,6 27,3 20,80 5,87 28,21 -0,56 -0,64
7. 42 10,2 18,2 14,70 5,73 39,00 0,32 0,18
8. 42 3,00 4,10 3,20 0,64 20,21 0,62 0,28

Коефициентът на вариация V% = 22,48 за контролната и V%= 22,35 за 
експерименталната група ни дава ценна информация за установяване на ва-
риативността на изследваните показатели. Стайностите на V между 10% и 
30% говорят за относителностабилни показатели и относителнахомогенност 
на групите по отношение на резултатитеот тест „Скок дължина с два крака от 
място“. Направата на коректен анализ ни позволяват и стойностите на асиме-
трия и ексцес (последните два параметъра от вариационни табл. 1 и 2), според 
които разпределението при момичетата за двете групи е в рамките на нормал-
ното по отношение на теста „Изправяне от тилен лег до седеж“ – Аs = – 0,16 
за контролна и Аs = – 0,13 за експерименталната група. Високите проценти 
на вариативност по отношение на теста „Повдигане на краката от вис на 900“ 
в началото на изследването 28,58% за контролна група и 32,22% за експери-
ментална група говорят за слаба издръжливост по отношение на коремната 
мускулатура на момичетата. Тези стойности доказват, че различията в пред-
ставителните извадки се задълбочават. Статично-силовата издръжливост 

Теодора Н. Симеонова
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при момичетата диагностицираме с помощта на теста „Вис на свити ръце“. 
Средните стойностите за показателя при контролната и експерименталната 
група говорят за изравнени възможности на момичетата от 3. клас в начало-
то – -Χ = 22,3 сек. за КГ и -Χ = 20,8 сек. за ЕГ.

Експлозивната сила, която може да развие даден мускул за възможно 
най-кратко време диагностицираме с теста „Хвърляне на плътна топка от-
горе“. В техническо отношение се предполага наличието на по-сложна коор-
динационна структура в системата за управление на двигателния апарат. На 
тази основа лесно бихме могли да обясним значително по-големите различия 
в постиженията на момичетата от двете групи в началото, потвърдени от ви-
соките стойности на вариация.

Данните от вариационния анализ на ученичките от контролната и екс-
перименталнатагрупа ни позволяват да направим следните обобщения:

1. Не съществуват достоверни различия в началото на експеримента 
между средните стойности, което разкрива равен старт при провеждането 
на педагогическия експеримент. 

2. Представителните извадки за момичета по отношение на призна-
ците за физическото качество сила са силно нееднородни. Разпределението 
на променливите е в рамките на нормалното. Това доказва, че е сполучлив 
подбора при сформирането на контролната и експерименталната група.

Таблица 3
Статистически данни на контролна група – краят на изследването

ТЕСТ n Xmin Xmax
_
Χ S V% As Ex

1. 41 5,09 4,54 4,71 1,31 27,82 -0,46 -1,51
2. 41 8 17 10,50 2,18 20,80 0,97 3,03
3. 41 100 120 115,1 24,38 21,18 0,47 0,16
4. 41 20 40 35,2 9,96 28,31 0,30 -0,38
5. 41 8 17 13,33 3,67 27,55 -0,55 0,41
6. 41 11,6 26,9 22,01 4,95 22,53 0.27 -0,52
7. 41 12,2 19,1 16,8 4,30 25,61 0,04 -0,95
8. 41 3,10 4,30 3,50 0,61 17,54 0,03 -0,47

Промените, настъпили в хода на експеримента, и на какво се дължат те, 
ще интерпретираме в следващите редове. В таблица3 и таблица 4 са обобщени 
резултатите съответно за контролната група и експерименталната група при 
момичета в края на изследването.

Анализът на вариационнитетаблицитепоказва, че и при дветегрупи 
се наблюдаваповишение на среднитестойности на показателите, носещи ин-
формация за нивото на развитие на изследваните от нас признаци на физи-
ческаподготвеност. Нискатаразлика при показателя 20 метра спринт за кон-

Модел за оптимизиране на силовата подготовка на момичета от 3. клас
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тролнатагрупа от 0,17 секунди можем да отдадемнафакта, че в сравнение с 
другитедвигателни качества на човекабързинатанай-трудно се поддава на 
усъвършенстване. При експерименталнагрупа имаме разлика от 0,71 секунди, 
коята е потвърдена с достатъчназначимост и е в резултат от експериментал-
нотовъздействие.

Измерената чрез теста лицеви опори разлика за силоватаиздръжливост 
при момичетата от експерименталнагрупа от 8,53 до 16,23 броя е доказана с 
критерия на Стюдент. За ученичките от контролнатагрупаотбелязваменама-
линието на разсейването на признака. Изръжливостта на коремната муску-
латура установяваме с теста „Изправяне от тилен лег до седеж“. При двете 
групи след края на експеримента се запазва разпределението на признака в 
границите на нормалното, а извадките са намалели от силно нееднородни до 
приблизително еднородни. При трудното за момичета упражнение за задър-
жане на ръце наблюдаваме непотвърдени разлики със статистическа досто-
верност при теста „Вис на свитиръце“. Положителното и тук е стабилизиране 
на разсейването на признака и за контролна и за експерименталнагрупа. Тест 
„Хвърляне на малка топка в далечина“ измерва експлозивната сила на по-
силнатаръка. За контролната група постиженията на момичетатаса се проме-
нили от -Χ = 14,1м. до Χ = 16,8 м. Експерименталната група показва разлика 
от -Χ = 14,7 см. до Χ = 19,5 см. Високите стойности на статистическа досто-
верност ни позволява интерпретация за предложената променена програма.

Таблица 4
Статистически данни на експериментална група – краят на изследването

ТЕСТ n Xmin Xmax
_
Χ S V% As Ex

1. 42 4,87 4,17 4,27 0,93 21,79 -0,36 0,62
2. 42 8 19 16,23 3,00 18,54 0,98 0,67
3. 42 90 125 119,1 24,95 20,95 -0,25 0,36
4. 42 25 54 48,7 10,36 21,28 0,51 -0,06
5. 42 7 19 15,67 2,85 18,22 0,08 0,37
6. 42 11,6 27,0 23,6 5,25 22,27 0,26 0,71
7. 42 12,2 25,2 19,5 5,27 27,07 -0,24 -0,11
8. 42 3,20 4,30 3,70 0,74 20,01 0,37 -0,12

Посредством теста „хвърляне на плътна топка (1кг) отгоре“ е проследе-
норазвитието на взривната сила на ръцете, раменете и гръднитемускули при 
хоризонтално усилие. Тозипоказател при дветегрупиимаположителнапромя-
на. Разликата от 0,20 м. (между началните и крайнисреднистойности за КГ) е 
твърде малка, за да може да бъдесъществена по отношение на статистичес-
кадостоверност. Забелязваместабилизиране на показателя – вариационните-
коефициентиса в рамките на 18% и в началото и в края на изследването. Не 
наблюдавамепромени в коефициентите на асиметрия и ексцес при момичета-
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та от контролнатагрупа – Ех = – 0,43 в началото, Ех = – 0,47 в края на измер-
ването. При експерименталната група наблюдаваме промяна от -Χ = 3,20 м. 
до -Χ = 3,70 м. Получената разлика е със значима статистическа вероятност и 
t –критерии на Стюдент за зависимиизвадки. Това е доказателство, че комби-
нацията от нови средства и методиса довели до усъвършенстване на силовата 
подготовка на момичетата от 3. клас.

След направения обстоен анализ за нивото на физическото качество 
сила в края на наблюдавания период можем да направим следните обобще-
ния за момичетата:

1. В периода на педагогическия експериментпо-голям напредък при 
ученичките се наблюдава при експерименталната група, което се 
потвърждава от факта, че среднитестойности на 6 от изследваните 
показателя сазначително по-високи от тези на контролнатагрупа. 

2. В края на изследванеторазсейването на наблюдаваните признаци 
при двете групи се е запазило, намалението на коефициента на ва-
риативност е показател за сполучливо въздействие чрез средствата 
и методите на опитната методика и предложения модел.

3. В процеса на целенасочено обучение разпределението на изследва-
ните показатели, характеризиращи силата, оставанормално и си-
метрично при момичетата и след експерименталното въздействие.

Заключение
▷ Според литературните ресурси проблемът за силовата подготовка 

на учениците от 3. клас не се разбира достатъчно ясно. Това се дъл-
жи на недостатъчното разграничаване на силовите компоненти. 
Така например схващането, че работа за развиване на максимална 
и статична сила е противопоказно за момичетата от тази възраст, 
се пренася върху другите характеристики. Може да се приложат и 
традиционни, и иновативни упражнения, които да рефлектират 
върху крайния качествен резултат от педагогическия процес.

▷ Педагогическият експеримент доказа, че оптимизиране на силова-
та подготовка на момичетата от 3. клас може да се постигне чрез 
организационно и програмно усъвършенстване на урочната и мо-
дулната работа по физическо възпитание и спорт.

▷ Проведеното изследване доказа ефективността на комплексния 
специализиран модел за усъвършенстване на силовата подготовка. 
Потвърждава се положителната промяна на шест от показателите 
при експерименталната група. Положителното въздействие е вър-
ху градиента на силата общо за целия организъм, а акцентирано се 
увеличава силата и силовата издръжливост на коремна мускулату-
ра, взривна сила на основните мускулни групи на горни крайници.

▷ Резултатите и практическият опит дават основание иновациите в 
разработения модел да бъдат препоръчани и внедрени в педагоги-
ческата практика.

Модел за оптимизиране на силовата подготовка на момичета от 3. клас
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МАКЕДОНСКИЯТ ОПИТ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  
ЗА ДЕЦА В РИСК

Христина Коларова-Василева, Росица П. Михайлова

MACEDONIAN EXPERIENCE IN THE SOCIAL SERVICES 
FOR CHILDREN AT RISK

Hristina Kolarova-Vasileva, Rosica P. Mihaylova

ABSTRACT: According to the factual analysis and according to modern theoret-
ical practice, it is the duty of every State to provide conditions for the protection 
and assistance of children at risk because that child protection is accomplished 
by providing the conditions and level of standard of living that meets their physi-
cal, mental, emotional, moral and social development. This article presents the 
analysis of the current system of protection of children at risk in the Republic of 
Macedonia.
KEYWORDS: children at risk, social services, prevention, social protection.

Изследването е финансирано по проект № РД  – 08-135/08.02.2016 г. от 
параграф „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

В Република Македония защитата на деца в риск е организирана дей-
ност от страна на държавата. С приемането на редица закони, подзаконови 
нормативни актове, ратифициране на международни документи, приемане 
на програми за развитие, Република Македония се нарежда в групата на стра-
ните, които имат сериозен подход в опазването на децата в риск.

Република Македония е сред страните, които са ратифицирали почти 
всички основни договори за човешките права на международно и европейско 
ниво и като държава – участничка, тя има юридически обвързващи задълже-
ния. Сред ратифицираните договори за правата на човека е и Конвенцията за 
правата на детето (20/11/1998), която влезе в сила на 17 септември 1991 годи-
на. Не по-малко важни за защитата и грижата за децата е масивът протоколи 
и други конвенции, които държавата ратифицира. Важно място в защитата 
на децата също така имат и други документи, с които се извършва постепенно 
приближаване до европейското законодателство.
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Съгласно Закона за правосъдието за деца на Република Македония, 

дете означава всяко лице на възраст до 18 години, дете в риск е всяко дете, 
което е достигнало седем, а не навършило 18 години, с физическо увреждане 
или смущения в умственото развитие, жертва на насилие, образователно и 
социално изоставане, което се намира в такова състояние, в което е затрудне-
но или е забранено осъществяването на възпитателната функция на родите-
лите или настойниците, което не е включено в системата на образованието и 
възпитанието, деца въвлечени в просия, скитничество или проституция, дете 
което употребява наркотици и други психотропни вещества или алкохол, 
както и деца в конфликт със закона. Дефиницията за дете в риск в българско-
то социално законодателство се фокусира върху сходни аспекти от тази на 
македонското, като единствено липсва акцентът върху просия, скитничество, 
проституция и употреба на наркотици. Според Закона за закрила на детето в 
България дете в риск е дете:

„а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски 
права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без 
тяхната грижа;

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво 
друго нехуманно или унизително отношение или наказание в/или извън се-
мейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, 
психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; 

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, 
констатирани от специалист;

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпад-
нало от училище“[2].

Според Е. Люцканова и С. Николова (2015) като отделно поле в сферата 
на социалните дейности в България се обособява социалната работа с деца в 
риск в своето относително единство. „Неин предмет са закономерностите на 
протичане на системно организираната и реализираната подкрепа и помощ 
за справяне с възникнали трудности или проблеми, изразяващи се във функ-
ционирането в социален, здравен, психичен, образователно-възпитателен, 
икономически и др. аспекти при децата и техните групи и общности (без да 
се игнорира паралелната работа с родители, семейства и институции)“[1:902].

Социална превенция за предотвратяване на появата на деца в риск, Репу-
блика Македония осъществява чрез система от услуги и мерки, действия и поли-
тики за ранно откриване и ранно въздействие на детето в риск с цел преодоляване 
или намаляване на вредните последици от излагането на риск. Социалната пре-
венция обхваща противопоставяне на проблема, който произтича от състояние-
то на риск, посочване на законния представител или настойник за възможните 
решения, както и предоставяне на социални услуги и средства за негова защита. 

Закрилата на децата в риск обхваща право на дневни грижи в дневния 
център, право на грижи в център за дневно и временно приемане и грижи, 
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право на настаняване в приемно семейство, право на пребиваване в малък 
групов дом и правото на организиран живот с поддръжка.

Дневно и временно приемане, както грижи и право на настаняване в 
приемни семейства се предоставя на дете в риск, т.е. дете жертва на домашно 
насилие.

Право на настаняване в приемни семейства се предоставя на дете в 
риск с образователно-социални проблеми (малтретирани, пренебрегнато и 
социално неосигурено дете, като дете жертва на домашно насилие) и дете в 
конфликт със закона, т.е. непълнолетен извършител на престъпление или на-
рушение.

Възможност на живот в малък групов дом се предоставя на дете без ро-
дителски грижи, с образователно-социални проблеми, с нарушения в умстве-
ното или физическото развитие, дете с умствено или физическо увреждане, 
което няма подходящи условия за живот в семейството си.

Организиран живот с поддръжка, наблюдавахме, че се предоставя на 
децата с умствено или физическо увреждане, деца без родителски грижи с 
образователно социални проблеми, с осигуряване на самостоятелен и орга-
низиран живот в отделна жилищна единица с постоянна или временна по-
мощ от специалисти за осъществяване на основните жизнени потребности, 
социални, работни, културни, развлекателни и други нужди.

Институционалната закрила на децата в риск обхваща право на обуче-
ние в трудово-производствена дейност и право на настаняване в заведение 
за социална защита. Право на обучение в трудово-производствена дейност 
има дете с умерени и тежки препятствия в умственото развитие. Право на 
обучение в трудово-производствена дейност обхваща настаняване на детето 
в заведение за социални грижи или при друго юридическо лице, което отго-
варя на необходимите условия за работа на дете с такъв тип увреждания в 
развитието.

Настаняване в заведение за социална защита се предоставя на деца без 
родителски грижи, ако не съществуват възможности възпитанието и грижи-
те да се осигурят по друг начин, деца с образователно-социални проблеми, 
пренебрегвани, малтретирани и материално неосигурени деца и деца жертва 
на домашно насилие, деца с нарушено поведение. Децата могат да бъдат на-
станени в ученически дом или друго учебно заведение, за което Центърът за 
социални грижи ще прецени, че може да осигури съхранение, грижи, възпи-
тание, образование и нормално развитие на детето.

Социалните услуги в Република Македония за децата в риск се осъ-
ществяват чрез различни видове заведения за институционална защита и за-
ведения за настаняване: за деца без родителски грижи до 3 (три) години, за 
деца без родителски грижи над 3 (три) години, заведения за настаняване на 
деца с образователно-социални проблеми, заведения за настаняване на деца 
с нарушено поведение и на деца с умерени и тежки увреждания в умственото 
и физическото развитие.

Македонският опит в социалните услуги за деца в риск
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Също така, социалните услуги за деца в риск се осъществяват чрез раз-

лични видове заведения за нежилищна защита, а именно: в център за соци-
ална работа, дневен център за деца от улицата, дневен център за деца, които 
употребяват наркотици и други психотропни вещества или алкохол, дневен 
център за деца с умствени или физически увреждания, център за лица жерт-
ви на домашно насилие и малък групов дом.

Услуги за деца в риск в Република Македония се предоставят чрез пода-
ване на искане от страна на законния представител или настойник на детето 
до центъра за социална защита или центърът служебно започва процедура 
кой център ще бъде компетентен за разглеждане се определя според обхвата 
на центъра на който детето се е оказало в положение на социален риск.

Видовете услуги социална защита в периода 2014 – 2015 година са по-
сочени в Таблица 1.

Таблица 1

Деца без роди-
телски грижи

Деца с възпита-
телно -социал-
ни проблеми

Непълнолетни 
извършители 

на престъпления

Деца с 
физически 

увреждания

Деца с увреж-
дания в умстве-

ното развитие
Настаняване в при-
емно семейство

325 / / 21 56

Настаняване в 
заведение за 
социална защита

221 32 19 6 19

Настаняване в 
малък групов дом

16 4 / / /

Организиран жи-
вот с подкрепа

7 / / / 13

Право на дневни 
грижи в дневен 
център

36 6 / 28 69

В таблицата хоризонтално са показани децата в риск (деца без роди-
телски грижи, деца с образователно-социални проблеми, непълнолетни из-
вършители, изостанали в умственото развитие), вертикално са показани ком-
плекси, които осигуряват институционална и нежилищна закрила на децата 
в риск, в периода 2014 – 2015 г., на територията на Република Македония. От 
таблицата ясно се вижда, че повечето от деца без родителски грижи са из-
ползвали социални услуги и същите са били с предоставена социална защита 
с настаняване в приемни семейства, с общ брой деца в риск са 325 и настаня-
ване в заведение за социални грижи са 221. Останалите социални услуги за 
децата в риск, посочени в таблицата, са далеч по-малък брой в сравнение с 
предишните две. 
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Заключителни наблюдения:
Предвид горе изброените е важно да се подчертае, че в частта на соци-

алната защита и предлагането на социални услуги на деца в риск, омбудсма-
нът на Република Македония в своя годишен доклад (2015) отбелязва силни 
възражения по отношение на спазване на правата на децата в риск. Именно 
от извършения непосредствен поглед от омбудсмана в обществените заведе-
ния за настаняване на деца с образователно-социални проблеми и общест-
вените заведения за настаняване на деца с проблемно поведение, произтича, 
че заведенията изцяло не са успели да помогнат на децата за подобряване на 
тяхното поведение и правилно развитие.

При посещението е установено, че децата извън заведенията са все по-
вече отклкото настанениите в заведенията и метста за настаняване. Тези деца 
често са в неисвестност за специалистите, а специалистите не са в състояние 
да изпълнят планираните цели с индивидуалните планове и програми за ра-
бота. Въпреки че специалистите от тези заведения са уведомили компетент-
ните центрове за социална работа, че децата не са адаптирани към институ-
ционалния начин на живот, т.е., че за тях не са подходящи условията за пре-
стой и лечение, центърът продължава с изготвяне на решение за настаняване 
на деца в заведенията.

Също така омбудсманът в доклада си е направил забележки, които се 
отнасят и за дейността на органа настойник на децата в риск, защото същият 
е положил недостатъчно грижи и не е изпълнявал поставените задачи. Въ-
преки че е запознат с проблема центърът не е поел съществени мерки за про-
мени в интерес на детето, включително и промяна на формата на грижи.

Особено тревожен е фактът, че след като децата в риск са били наста-
нени в заведение при същите е отсъствало подобрение в поведението и тях-
ното евентуално завръщане в семейството, а напротив поради влошаване на 
поведението били пренасочвани към заведения за настаняване на деца с на-
рушено поведение, както и в случаите, когато детето в риск от дома е пуснато 
за корекция в домашна среда, за този период, докато не се намира в дома, не 
посещава и училищни занятия.

От доклада на омбудсмана произтича, че децата в риск често от заведе-
нията, където са били настанени, завършват в образователно поправителни 
домове като непълнолетни извършители на престъпления.

Препоръки и анализи:
Според фактическото анализиране и според съвременните теоретиче-

ски практики, би било добре, задължение на всяка държава да бъде осигу-
ряването на условия за защита и помощ на децата, защото тази защита на 
децата се осъществява чрез предоставяне на условия и ниво на жизнен стан-
дарт, който отговаря на тяхното физическо, умствено, емоционално, морално 
и социално развитие. Необходимо е създаването на основни предпоставки за 
осъществяване на основните човешки и специалните права на децата, което е 
в съответствие с Конвенцията за правата на детето.

Македонският опит в социалните услуги за деца в риск
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АНАЛИЗ НА КОРЕЛАЦИЯТА МЕЖДУ МЕТОДИТЕ ЗА 
ОГРАМОТЯВАНЕ И МЕХАНИЗМИТЕ НА ЧЕТЕНЕТО

Цветанка Л. Ценова

ANALYSIS OF CORRELATION BETWEEN LITERACY 
METHODS AND MECHANISMS OF READING

Tsvetanka L. Tsenova

ABSTRACT: The report presents a theoretical and empirical research of the re-
lationship between literacy methods (synthetic and analytic) and basic mech-
anisms of reading (phonological and lexical). 30 students with developmental 
dyslexia and 30 without disorders were tested by reading of words and non-
words. The results show better performance in reading of words in all children 
and especially in those with dyslexia, which proves the domination of the lexical 
over the phonological mechanism. The research leads to the conclusion that it is 
necessary actively to apply the analytical methods in teaching of reading because 
they are based on the lexical mechanism as a natural neuropsychological base for 
mastering of the written language.
KEYWORDS: literacy methods, mechanisms of reading, developmental dyslexia.

Въведение
Писмената реч е надстройка над устната и нейно продължение, в което 

вокално кодираните езикови символи се трансформират в графични кодове 
[6]. Тя се реализира чрез двата си компонента – четене и писане, и се отличава 
със собствени правила и норми, а овладяването ѝ протича много различно в 
сравнение с това на устната реч. То се осъществява в рамките на ограмоти-
телния период в началното училище и този процес трябва да протича с при-
лагане на максимално адекватни методи, за да се избегнат затрудненията и 
обучението да протича с лекота за децата. Много важно е да се работи в тази 
насока по принцип, а още повече с оглед на трудностите, които срещат децата 
с дислексия на развитието. Проявяващите се при тях още в първи клас на-
рушения в овладяването на писмената реч рефлектират негативно върху ця-
лостния им училищен статус и водят до отрицателни последствия върху ли-
чностното им функциониране и социалната им реализация. Това важи както 
за учениците с вторична дислексия (при деца със специални образователни 
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потребности), така и за тези с първична, специфична дислексия (при деца в 
психофизическа норма). Съвременните изследвания сочат, че втората катего-
рия включва минимум 10% от децата в началното училище [10] – многочис-
лена група, фокусираща вниманието на ред специалисти в практиката, което 
прави проучванията на образователните стратегии и в частност на системите 
за ограмотяване много необходимо и актуално. 

Методите за ограмотяване се обсъждат широко в българските педаго-
гически среди [1, 2, 3, 4, 5]. Станкова [10] ги представя обобщено в три групи: 
синтетични – преминаване от частите към цялото, от малките езикови еди-
ници (буква/звук, сричка) към езиковите цялости (дума, изречение, текст); 
аналитични – обучението по четене започва от цялото към частите (основно 
от думата към сричката и звука/буквата); смесени – аналитико-синтетични, 
създадени в опит за преодоляване на едностранчивостта на първите два вида 
методи. Синтетичните методи се определят и като звуко-буквени (фонетич-
ни, фонологични), а аналитичните – като глобални. По-подробно методите за 
ограмотяване са представени от Grosso [цит. по изт.11]. 

• Сричков метод (синтетичен) 
Той започва с опознаването на буквите и сливането им в срички като 

най-важен момент. Думите се декомпозират от учителя, а задачата на детето 
се състои в това да слива разчленените елементи до получаването на семан-
тично стойностни съчетания.

• Фонетичен, фономимичен метод (синтетичен)
Отличава се с акцент върху фонемата и връзката звук–буква. Състои се 

в това да се асоциират звукът (на гласните) и шумът (на съгласните) фонеми 
с графичния им символ. Обръща се внимание на моторните характеристики 
на говорните звукове – издишна струя, експлозивност, движения на артику-
лационните органи. 

Вариант на този метод е жестовият, при който жестът играе междинна 
роля между звука и буквата. Жестът първо се свързва с фонемата, после с гра-
фемата. Всеки звук/буква се онагледява мануално – например о се изобразява 
с кръг от палец и показалец, л – с движение с цялата ръка отляво-надясно, 
подобно на търкаляне и пр. 

• Глобален метод (аналитичен) 
Тръгва се от фразата, в която детето трябва да открие следните елемен-

ти: думи, срички, букви. То трябва да извърши анализ, за да стигне до най-
малките елементи и после синтез, за да построи други думи и други фрази.

• Смесен метод (полуглобален)
Преобладава глобалният подход, но се застъпва и фонетичен, като ана-

лизът се комбинира със синтез. Урокът по четене започва с разказ, свързан с 
живота на децата. Отначало обучението се ръководи активно от семантиката, 
от смисъла на думите, но постепенно едновременно с това се включва ана-
лиз – например на децата се предлага да кажат кой е общият звук, който се 
чува във всички думи от една серия думи. 

Цветанка Л. Ценова
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• Естествен метод (глобален)
Обучението започва с произнесени от детето фрази. Основна е идеята 

децата да се учат да четат, тъй както са се учили да говорят – по максимално 
естествен начин, чрез натрупване на речников запас. Водещ е идео-визуал-
ният подход, чрез който в обучението по четене се установява връзка меж-
ду смисъл и графична форма. Всяко дете напредва в свой собствен ритъм, а 
връзката с писането се постига на емоционална основа, като също се използва 
устната реч. Обучението започва със спонтанно разпознаване на цели думи 
по тяхното графично изображение измежду други думи, без да се изисква 
декомпозиране. След време учениците четат разкази, съставени от познати 
думи, като се работи интензивно върху разбирането и антиципацията. 

Estienne [11] отбелязва, че всеки от посочените методи има своите при-
върженици и противници, но ефикасността конкретно на всеки от тях не е 
убедително доказана. Коментирайки дислексията на развитието, тя изтъква 
връзката между формирането на четивни умения и методите за ограмотяване 
и подчертава, че е необходимо тази връзка да се има предвид особено с оглед 
на ограмотяването на проблемните ученици. 

Изборът на ограмотителен метод е свързан със спецификата на писме-
ната система. Български учени [1, 3, 4] цитират Елконин, според когото ло-
гографският тип писмена система предполага обучение по „метода на целите 
думи“ (лексикален, глобален метод), силабографският тип дава предимство 
на „сричковия метод“, а звуко-буквената (фонетичната) писмена система – на 
„звуковия метод“. Авторите изтъкват, че тази гледна точка е логична и обо-
снована, но и крайна, защото при избора на метод се намесват допълнителни 
фактори, вкл. езикови специфики, възраст на обучавания и др. Възможност-
ите за лексикално ограмотяване на българските първокласници се приема 
като неподходящо за българския език.

В нашата начално-училищна педагогика единодушно се приема, че въз-
приетият у нас звуко-буквен, аналитико-синтетичен метод в съвременния му 
вариант е най-подходящ, тъй като корелира с българската писмена система, 
която е една от най-опростените – тя се базира на фонетичен принцип, т. е., на 
съответствие между звуковете на българския език и буквите на българската 
азбука. Това дава възможност за сравнително лесно овладяване на звуко-бук-
вените връзки, което е фундаментът на аналитико-синтетичния метод. 

Трябва да се отбележи, че този метод не е единственият, прилаган в 
българското начално училище. През 80-те години на XX в. в рамките на т. 
нар. „Сендова система“ е експериментирана друга ограмотителна стратегия, 
основана на аналитичен принцип. Тя поражда дискусии сред специалистите 
по начална училищна педагогика, следи от които има в по-късна литература 
[3] и в нея личи неодобрение към този единствен познат алтернативен метод 
на ограмотяване. 

Българската писмена система позволява използването на аналитико-
синтетичния метод на ограмотяване, но той също има слабости. Основната е 

Анализ на корелацията между методите за ограмотяване и механизмите ...
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отдалечаването на контакта на ученика с текста и с живия език във времето 
на обучението, което прави заниманията скучни за малките ученици. Четене-
то и писането протичат главно като упражнения за декодиране и кодиране на 
букви/звукове, недостатъчна е езиковата дейност, по-пряко придаваща сми-
съл на уроците. Според Smith [14] това е традиционен метод, който не поста-
вя в центъра на вниманието най-важното – семантиката. Първостепенна за-
дача при прилагането му е осъзнаването на графо-фонетичните връзки, като 
се подценяват идеографичния и идеосинкретичния аспект на обучението по 
четене. Тези слабости обаче се смятат за преодолени в българската начално-
училищна педагогика в наши дни, чрез балансиране на работата върху ана-
лиза и синтеза, по-малко фокусиране върху сричката като четивна единица и 
повече върху цялостното възприемане на думите, опора върху живото слово 
и смисловото начало [1]. 

В страни с различна писмена система, в която липсват преки графо-
фонемни съответствия, често се прилага глобалният метод на обучение. Той 
има различни варианти, като в началото на обучението по четене децата не 
четат в точния смисъл на понятието, а запомнят буквени вериги, означаващи 
думи. В по-късен етап се преминава към изучаване на правописните правила 
и овладяване на фонологични техники на четене и писане. Методът предпо-
лага активно участие на учениците в ограмотяването, при което те ползват 
смислови догадки и сами конструират значението, но търпи критики заради 
по-слабото включване на асоциативното мислене и засиленото участие на ме-
ханичната памет. 

Дискусията около методите за ограмотяване насочва към опит за оце-
няване на тяхното съдържание от гледна точка на ефикасността им. Доста-
тъчно е да се анализира овладяването на единия от компонентите на пис-
мената реч – четенето, за да се стигне до съответните изводи. За тази цел е 
необходимо вникване както в спецификата на четенето от позицията на пси-
холингвистиката и невропсихологията, така и в детайлите, с които протича 
обучението по четене по двете основни ограмотителни стратегии – синтетич-
ната и аналитичната. 

Четенето представлява процес на опериране с графични символи, при 
който се извършва преработка на писмен материал. Способността за четене 
съдържа два базисни компонента – декодиране, „дешифриране“ на знаците, 
и разбиране на текста [8]. Това са двете страни на четенето според Здравкова 
[3]  – автоматизирана (техника на четенето, декодиране) и съзнателна (раз-
биране на прочетеното). Четенето на глас включва и елемент на кодиране на 
графичните символи във вокални (акустични). Извличането на значението 
на прочетеното се осъществява на основата на визуална информация, на по-
знанията и опита. 

Мавлов [7] представя двата общопризнати невропсихологични меха-
низма, по които се осъществява четенето: фонологичен (звуко-буквен, субле-
ксикален) и лексикален (глобален). При първия се извършва последователна 
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фонологична преработка, отдолу-нагоре (botton-up), елемент по елемент  – 
буквите се сливат в срички, сричките в думи и т. н. Тук ключов момент е съот-
насянето на графемите с фонемите. При втория думата се прочита цялостно, 
без фонологичен анализ и графемо-фонемни съотнасяния. Преработката е 
холистична, отгоре–надолу (top-down), с директен достъп до семантиката на 
думата. Четенето отдолу–нагоре е предимно синтетично. Основава се на иде-
ята, че текстът е йерархично организиран (съставен от равнище фонема/гра-
фема, сричка, дума, изречение) и за да бъде разбран, четенето преминава през 
различните равнища в посока от най-ниското към най-високото. Четенето 
отгоре–надолу е предимно аналитично. То включва изграждане на хипотези 
и отгатване на базата на личния опит, при което се извършва движение от 
цялото към частите. По фонологичен път могат да се четат както нормалните 
думи, така и т. нар. псевдодуми, недуми (безсмислени буквосъчетания, на-
помнящи думи), а по лексикален е възможен само прочитът на познати думи, 
запаметени в зрителния речник. Опитните четци четат бързо и ползват глав-
но лексикалния механизъм, но при поява на непозната дума или псевдодума 
прибягват до фонологичния. Ако обаче фонологичният път на четенето не е 
овладян, това не е възможно. 

Както се изяснява, естествените механизми на реализация на четене-
то предопределят същността на ограмотителните системи: фонологичният, 
звуко-буквен механизъм е в основата на синтетичните, а лексикалният, гло-
бален механизъм – в основата на аналитичните системи. Това се разкрива в 
детайлите, по които протича обучението по четене съгласно съдържанието 
на едната и на другата ограмотителна система.

Два са етапите, през които преминава обучението по четене в нашето 
училище [1]:

1. Подготвителен  – включва създаване на мотивационна основа за 
овладяване на четенето, запознаване на емпирично равнище с езиковите и 
речевите единици (текст, изречение, дума, сричка, звук), формиране на на-
чални умения за словен, сричков и звуков анализ.

2. Основен – включва запознаване с характеристиките на фонемите и 
със смислоразличителната им роля, с печатните и ръкописните букви, усвоя-
ване четене на срички чрез ориентация към гласния звук, овладяване на кода 
за преход от графичната към звуковата форма на думата. В рамките на основ-
ния етап се разграничават няколко подетапа:

а) овладяване на звуковете и буквите и формиране на умения за синте-
зирането на буквите в срички и на сричките в думи;

Четенето е бавно, разбирането върви след прочитането на думите.
б) преход към цялостно възприемане и прочитане на думата като част 

от фразата;
Усилено се използват смислови догадки и налучкване на букви и думи, 

но скоростта на четене нараства бързо.
в) усвояване на бързо синтетично, автоматизирано четене.
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Вниманието е концентрирано върху съдържанието на текста, а смисло-

вите догадки се използват умело.
Друг модел на овладяване на четенето представя Frith [12, 13]: 
1. Логографски етап (етап на думата) – децата се учат да разпознават 

думите цялостно, като визуални патерни, без да могат винаги да ги възпро-
изведат точно. Може да не умеят да спелуват думите (да ги изговарят и четат 
звук по звук), но умеят да ги четат глобално, макар и с грешки.

2. Алфабетен (азбучен) етап  – усвоява се съотнасянето между звук и 
буква, което позволява четене чрез графо-фонемно съотнасяне. Това е въз-
можно на основата на умения за спелинг на думите. Според Frith патоло-
гичните затруднения, срещани от някои деца в процеса на ограмотяване, са 
именно в този етап. 

3. Ортографски (правописен) етап – овладяват се четенето и спелуване-
то като автоматизирани познания за корелациите между звуковете и буквите, 
за синтаксиса и семантиката. За разлика от логографската преработка, тук се 
включва невизуална, аналитична, абстрактна буквена преработка. За разлика 
от азбучната стратегия, ортографската не е фонологична и включва и по-го-
леми единици от думите. 

У всеки ученик с течение на времето и опита се формира зрителен реч-
ник, който съдържа образите на думите с морфологичните им особености. 
Зрителният речник се обогатява постоянно с нови думи, като обогатяването 
става по-бързо и системно през правописния етап, когато ученикът добива 
умението да „вписва“ в паметта си не само морфологичните, а и правописни-
те характеристики на думите.

Прилаганият у нас метод на ограмотяване, наречен „аналитико-син-
тетичен“, е по-скоро синтетичен, отколкото смесен. Тук анализът присъства 
само в подготвителния етап под формата на създаване на умения за декомпо-
зиране на звуковата структура на речта, а водещо при обучението в декодира-
не на писмените знаци е осмислянето на звуко-буквените връзки в началото 
на основния етап и създаването на умения за синтез на писмените знаци чрез 
последователно преминаване от по-малките към по-големите езикови едини-
ци. Методът, описан от Frith, пък е типично аналитичен – базиран е на про-
тивоположния подход, на преминаване от по-голямата единица, думата, към 
по-малките – съставните части на думата. Тук семантичното съдържание на 
думата играе подпомагаща роля.

Различията между двата метода за ограмотяване са основно в това как 
започва обучението по четене. Обучаваните във фонологично четене с нат-
рупването на опит изоставят фонологичната стратегия, ползвайки я само при 
необходимост от декодиране на непознати думи (и псевдодуми), и премина-
ват към глобално четене с антиципация, а обучаваните в глобално четене след 
време се научават да декодират текста и чрез звуко-буквените корелации. В 
крайна сметка, всички опитни четци ползват предимно лексикалния меха-
низъм като по-икономичен. Целта на двата метода е една – да се стигне до 
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бързо четене с разбиране, а проблемът е как, посредством какви методите за 
ограмотяване, да се постигне тази цел.

Експериментална постановка 
Въпросът кой от двата метода е по-ефикасен не намира пряк отговор. 

Директна съпоставка на тяхната резултатност в практиката не е правена и 
такава би била много трудно осъществима. По-реалистично е да се зададе 
въпросът кой от двата механизма е по-лесен за овладяване и от отговора му 
индиректно да се съди и за ефикасността на методите за ограмотяване. 

Целта на настоящето изследване е да се съпоставят фонологичните и 
лексикалните четивни умения на дислексиците. Изхожда се от презумпцията, 
че ако те показват еднакви нарушения при четенето на думи и на псевдодуми, 
това би означавало, че двата четивни механизма са еднакво затрудняващи, 
а ако нарушенията са повече при четенето на думи или на псевдодуми, това 
би означавало, че единият от двата механизма е по-труден за овладяване от 
другия. Доколко това е универсално валидно, се проверява чрез сравнение на 
постиженията на дислексиците с тези на четци в норма. Хипотезите на из-
следването съдържат очаквания, че: 1. при учениците с дислексия ще се поя-
вят повече нарушения или при четенето на думи, или на псевдодуми, тъй като 
двата вида четене се реализират по значително различаващи се невропсихо-
логични механизми, всеки от които предполага и различни по степен затруд-
нения; 2. установените закономерности, независимо в полза на кой четивен 
механизъм са, в една или друга степен ще се отнасят не само за учениците с 
дислексия, но и за тези в норма, от което би следвало, че тези закономерности 
са универсално валидни. 

Изследваните лица (ИЛ) са ученици от ІV клас, при които четивните 
умения следва вече да са изградени. Експерименталната група (ЕГ) включва 
30 деца – 18 момчета и 12 момичета с доказана специфична дислексия от три 
столични училища и от гр. Гълъбово. Контролната група (КГ) е подбрана на 
случаен принцип, като в нея са включени ученици в норма с висок успех от 
същите училища – 18 момчета и 12 момичета. Средната възраст в ЕГ е 10 г. 7 
м., а в КГ – 10 г. 4 м. 

Използвани са следните методи на изследване: анамнестично проуч-
ване, естествен експеримент (тестване на четивната способност), анализ на 
регистрираните данни, сравнителен анализ. Стимулният материал включва 
18 думи и 18 псевдодуми, общо 36. Псевдодумите са аналог на думите по фо-
нетичен състав. Изследването се провежда индивидуално с инструкцията: 
„Пред тебе има списък с думи, които трябва да прочетеш на глас. Първо са 
обикновените думи, които ти знаеш, после следват думи, които не си чувал и 
не значат нищо. Опитай да прочетеш всички думи, колкото можеш по-добре.“ 
Изследващият дава на детето лист с написаните с подходящ шрифт стимули 
и включва записващо устройство и хронометър. След прослушване на записа 
вписва в протокола всяка неправилно прочетена дума и псевдодума във ва-
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рианта, в който е произнесена, както и времето, което е било необходимо за 
прочита поотделно на думите и на псевдодумите. 

Резултати от изследването
Статистическите данни в таблицата, която следва, отразяват: процент-

ни стойности, получени от съпоставки на груповия бал (броя правилно про-
четени във всяка група думи/псевдодуми) с максималния групов бал, възли-
защ на 540 (30 ИЛ х 18 стимула), които показват каква част от всички сти-
мули (думи/псевдодуми) са прочетени правилно; стойностите на средните 
аритметични величини на групите, които показват средно колко стимули са 
прочетени правилно от ИЛ в съответната група; стойностите на р, измерени 
чрез T-критерия на Стюдънт, показващи статистическата значимост на ре-
зултатите, като такава значимост е налице, ако р е по-малко от 0,05 (р<0,05); 
стойностите на стандартните отклонения (standard deviation – SD) в групите. 

Таблица 1
Четене на думи и псевдодуми

Гру-
па

Брой правил-
но прочетени 

думи (Д)

Брой правилно 
прочетени псев-

додуми (П)

Общ брой
(Д+П)

Р(t)
Д – П

Р(t)
Прочит 

Д
ЕГ – КГ

Р(t)
Прочит 

П
ЕГ – КГ

ЕГ 491 – 90,9%
X = 16,37

381 – 70,6%
X = 12,67

872 – 80,7%
X = 29 0,000

0,000 0,000КГ
538 – 99,6%
X = 17,93

520 – 96,3%
X = 16,87

1058 – 98%
X = 35 0,000

Сравнение между ЕГ и КГ по умения за четене общо на думи и псевдодуми:
SD в ЕГ ±  0,85
SD в КГ ±  0,19
р = 0,000

Всички интрагрупови и интергрупови съпоставки показват статисти-
ческа значимост, което е основание различията вътре в групите и между тях 
да се приемат за достоверни и съществени. 

Интергруповото сравнение разкрива различията в способността за че-
тене между учениците от двете групи. Децата в КГ са прочели правилно много 
по-голям брой думи и псевдодуми – 98%, отколкото тези в ЕГ – 80,7%. Ди-
слексиците са прочели правилно средно 29 от общо 36 думи, а връстниците 
им без нарушения – средно 35 думи.

Трябва да се добави, че са установени глобални различия между ЕГ и 
КГ не само по уменията за правилно декодиране на четивния материал, а и 
по скоростта на четенето: в ЕГ са били необходими средно 134 секунди за 
прочитането на всички думи и псевдодуми, докато в КГ за тази цел са били 
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нужни средно само 51 секунди, т. е., над два пъти и половина пъти по-малко 
време. Може да се каже, че разликата между учениците с дислексия и тези без 
нарушения е дори по-изразена по скоростта на четенето, отколкото по спо-
собността за декодиране на писмените знаци.

Резултатите показват, че констатираните в ЕГ затруднения при четене 
не са еднакво изразени що се отнася до участието на двата механизма на че-
тене. Тези ученици грешат значително повече, когато трябва да декодират не-
познат буквен отрязък, отколкото техните връстници в норма: те са прочели 
правилно 70,6% псевдодуми и значително повече думи – 90, 9%. Очевидно за 
тях лексикалният механизъм е по-достъпен, отколкото фонологичният. Уче-
ниците от КГ са прочели правилно много повече псевдодуми, 96,3%, а при че-
тенето на думите са постигнали почти максимален резултат – 99,6%. Данните 
на КГ доказват почти еднаква роля на двата механизма, но също с доминира-
не на първия, макар и по-малко.

По-лошото качество на четенето най-вече на псевдодумите разкрива 
факта, че учениците в ЕГ ползват в по-голяма степен глобалното, лексикал-
но декодиране, отколкото фонологичното, базирано на корелацията между 
фонема и графема. Тъй като псевдодумите представляват непознати буквени 
вериги, лексикалният механизъм не се включва; трябва да се разчита на фо-
нологичния, но понеже той е засегнат при дислексиците, четенето на псев-
додумите е силно затруднено или неуспешно. Децата от КГ също изпитват 
известни затруднения в четенето на псевдодумите, но те „превключват“ на 
фонологично четене, когато възможността за лексикален прочит отпада, и 
успяват да прочетат по-добре псевдодумите. 

По-лошата способност за четене и на думи от децата в ЕГ сочи, че те 
все още не са овладели достатъчно дори по-лесната и по-ефикасна четивна 
стратегия  – глобалната. Последното може да е вследствие от това, че не са 
били обучавани в ползването ѝ. При ограмотяването в нашите училища це-
ленасочено се развиват единствено уменията за синтетичното четене, а ле-
ксикалното не се толерира и поощрява. Децата от нормата стигат до него по 
естествен път, самостоятелно, с напредването на обучението, а тези с нару-
шения извършват по-бавно този преход, лутайки се в опити за декодиране и 
осмисляне на графо-фонемните съответствия.

На диаграмата, която следва, са онагледени всички установени разли-
чия – на интергрупово и на интрагрупово равнище. 

Вижда се не само превъзходството на четивните умения на ИЛ от КГ, но 
и това, че нарушенията на четенето в ЕГ в по-голяма степен са свързани със 
звуко-буквените корелации, отколкото с глобалното разпознаване на думите. 
Затруднения от същия тип, но изразени в много по-малка степен, срещат и 
децата в КГ. В такъв смисъл има прилика между двете групи, свидетелстваща 
за доминиращата роля на лексикалния механизъм на четене.
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Диаграма 1. Умения за четене на думи и псевдодуми в ЕГ и КГ

Изводи
Изследването убедително доказа, че лексикалният механизъм на чете-

не има водещо значение при декодирането на четивен материал. Фактът, че 
той се ползва по-успешно от учениците с дислексия като четивна стратегия, 
може да се интерпретира като доказателство, че е по-достъпен, следователно 
и по-лесен за овладяване, което е първият извод от изследването. Фактът, че 
и учениците в норма също го ползват като основна стратегия при четене, по-
твърждава първия извод и води до втори – че доминиращата роля на лекси-
калния механизъм е универсално валидна, независимо от това дали четенето 
се осъществява в условията на патология или при норма. 

Резултатите от изследването корелират с проблема за съдържанието на 
методите за ограмотяване, прилагани за овладяване на четене в началното 
училище. Неслучайно база на някои ограмотителни системи е именно гло-
балното, аналитичното четене, от което тръгва целият процес на ограмотя-
ване. Има основание да се твърди, въз основа на данните от изследването, 
че тези системи са по-ефикасни в осигуряването на достъпност и преход от 
лесното към трудното. Ако за децата в норма това е необходимо, за тези с ди-
слексия както от първичен, така и от вторичен тип е подчертано необходимо. 
Би следвало, независимо от наложилите се традиции в образованието, при 
тях да се прилага улесняваща система за ограмотяване, съобразена с потен-
циала им и с научните доказателства, от които може да се очаква положителен 
психодидактичен ефект. 
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КУРИКУЛУМ НА ПОНЯТИЕТО „СИСТЕМА“
Чавдар Г. Сотиров

CURRICULUM THE CONCEPT OF „SYSTEM“
Chavdar G. Sotirov

ABSTRACT: The article sets out the basic theoretical concepts on the concept of 
„system“. It makes a brief literature review covering the most important and fun-
damental opinions on the evolution of different systems from a very early stage.
KEYWORDS: system, system analysis, system properties, system-components, 
systematic approach.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г. от пара-
граф на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

В последните години употребата на понятието „система“ е твърде сре-
щано.Под него се разбира „цяло състоящо се от части“(Крумов, К., 1992). 
Дефинирането на строго определение на това понятие е извънредно трудна и 
важна задача, особено в абстрактните научни дисциплини. В общата теория 
на системите, даването на такова определение е твърде специфично и може да 
се разглежда като част от методите за построяване на такава теория. По този 
повод В. Садовский в своята монография „Основания общей теории систем“ 
пише: „… възникват големи съмнения във възможността за построяване на 
единно всеобщо определение на понятието „система“, при това такова, че от 
него в качеството на отделни видове системи да бъдат получени и формали-
зираните знакови системи, живият организъм, и системите за управление, а 
също и различните икономически системи, науката като система, многоо-
бразието на биологичните системи на различни нива, социалните системи и 
пр.“ (Садовский, Б., 1974).

Исторически понятието „система“ (от гр.σύστημα – съединение на час-
ти) възниква още от времето на Древна Гърция, преди повече от 2000 години. 
Древните учени (Евклид, Платон, Аристотел, Демокрит, Декарт) разглеждат 
сложните тела, процеси и представи за света като съставени от различни сис-
теми (Бушев, М., 1992). В техните трактати се говори за система на подреде-
ност и цялостност на битието и за системност на знанието.
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Корените на понятието се прокрадват и в научните идеи на Аристо-

тел. Той е най-видният философ, който представя всеобхватна и завършена 
теоретична система на античната философска мисъл. Тя внася свой облик и 
определя конструкцията на философското познание. Законите ѝ определят 
ръководното начало на всички мислители, които са философи в „собствения 
смисъл на думата“ (Радев, Р., 1989). Аристотел е сред малкото личности в ис-
торията, изследвали почти всяка тема (всеобхватно в система), достъпна за 
своята епоха, чрез неговите идеи, основани на метафизиката1. 

Еволюцията на понятието „система“ придобива по-широко значение с 
развитието на астрономията, физиката, механиката (Н. Коперник, Г. Галилей, 
И. Нютон Й. Кеплер и др.) и води до представата за света като сбор от систе-
ми и до изясняване на категории от типа „предмет и свойства“, „цяло и част“, 
„субстанция и атрибути“, „сходство и различие“ и др. (Тужаров, Хр.).

На по-късен етап в края на Ренесанса и началото на Просвещението 
(17.век  – 18.век) появата на различни философски виждания и теории за 
структурата на познанието (Й. Ламберт, Ф. Бейкън, Е. Кант, Ф. Хегел и др.) 
извеждат системния анализ до нивото на методологическа наука. 

През периода (19 век – 20.век) на развитието на естествознанието, дру-
ги учени и теоретици в областта на биологията, кибернетиката, астрономия-
та, в лицето на Л. Берталанфи, Н. Винер, У. Ешби, Ф. Цвики и др., допринасят 
за еволюцията на общата системна концепция – „Обща теория на системите“. 
Техните научни теории се основават на прилагането на модели, които от своя 
страна формулират основните системообразуващи принципи.

Под „система“ Л. Берталанфи разбира „комплекс от елементи, нами-
ращи се във взаимодействие“(Bertalanffy, L., 1961, 1969). В своята теория той 
приема за изходна позиция приема „организмичната“ гледна точка, която той 
отстоява в борба за нова концепция за живия организъм: не като конгломе-
рат или сума от части, а като динамично единство, цялост, намиращо се в 
постоянно изменение, напомнящо „по-скоро пламък, отколкото кристал или 
атом“.

Организмичната2 гледна точка на Берталанфи, пише Т. Колев (вж. Ко-
лев, Т.), се определя като линия на мислене, отлична от механицизма и редук-

1 1.Метафизиката (от гръцки: μετά – „след, отвъд“ и φυσικά – „физика, природа, 
естествени неща“) е дял от философията, който се занимава с „първичните принци-
пи“ и „съществуването“ [1]. Централен клон на метафизиката е онтологията, която 
изследва основните категории на съществуващото и как те се отнасят една към друга.

2. „Метафизика“ е основно съчинение на древногръцкия философ Аристотел 
от IV век пр. Хр., компилирано след смъртта му и наречено ταμεταταφυσικα (гр. „оно-
ва, което е след физиката“). Името на произведението дава и наименованието на един 
от основните дялове на философията – метафизиката.

2 холистични психологически теории, които се стремят да изтъкнат организа-
цията, единството и интеграцията на човешките същества.

Курикулум на понятието „система“
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ционизма от една страна и от витализма3 и холизма4 от друга. Тезата – „цяло-
то е повече от сумата на своите части“, получава тук естествено тълкова-
ние: „Свойствата на предметите и начините на действие на висшите нива 
не могат да бъдат изразени с помощта на сумиране на свойства и действия 
на техните компоненти, взети изолирано. Ако обаче е известен ансамбълът 
от компоненти исъществуващите между тях отношения, то висшите нива 
могат да бъдат изведени от компонентите“(Bertalanffy, L., 1952).

Интересно е становището на Берталанфи, което прави на малко по-къ-
сен етап. През 1973 той пише: „Домогвайки се до признание на подобна гледна 
точка в качеството на нова в биологичната литература, организмичната 
програма се яви зародиш на това, което в последствие получи известност 
като обща теория на системите. Ако терминът „организъм“ се замени с „ор-
ганизирани същности“, разбирайки под последните социални групи, личност-
та, техническите устройства и пр., то тази мисъл може да бъде разглеж-
дана като програма на теория на системите.“ (Берталанфи Л. 1973). Други 
автори като А. Хол и Р. Фейджин пък определят „системата като множе-
ство обекти с отношение между тях и техните атрибути“ (Вопросы фи-
лософии, 1960, №8, с. 70). Подобно определение дава полскиятиконометрик5 
Оскар Ланге, според него: „система – това е множество от свързани дейст-
ващи елементи“.

Всички тези опредения тълкуват понятието „система“ като множество 
или като отношение, както отбелязва В. Садовски (Садовский, В., 1974), но не 
бива да се преувеличава с техните различия, „защото отношението в матема-
тиката също се определя като множество, затова може да се говори за единна 
теоретико-множествена трактовка на понятието“(Колев,Т.).

В своя публикация „Анализ на концепциите за обща теория на систе-
мите“ Т. Колев анализира и подробно съпоставя различни трактовки и мне-
ния на автори като А. Ангайл, Е. Раннап, Ю. Шрьодер, А. Шаров, И. Цехмис-
тро, М. Месарович, Л. Заде, Н. Рашевски и др., но в предвид „бързия преглед“ 
(korikulum) в настоящия формат няма да излагаме този анализ.

На базата на предложения кратък литературен обзор и теоретичен ана-
лиз се констатира масовото навлизане на понятието „система“ в сферата на 
всички науки. Иновационният поглед на изследователите изучава обектите 
като системи. Развива се и се утвърждава системният подход, като естествен 

3 Теорията за витализъм постулира, че процесите в биологичните организми за-
висят от тази сила и не могат да бъдат обяснени от гледна точка на физиката, химията 
или биохимията.

4 Холизъмът – означава всеобхватност.
5 Иконометрията (английски: econometrics) съчетава в едно икономиката, ма-

тематиката и статистиката, това е приложението на математически и статистически 
методи за анализа на икономическите данни, иконометрията има приложение върху 
решаването на разнообразни проблеми на икономическото развитие и планиране.

Чавдар Г. Сотиров
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стимул за това са развитието на еволюционната теория на Дарвин, кванто-
вата физика, теорията за относителността, структурната лингвистика и др. 
(Бушев, М., 1992). 

Системният подход може да се приеме като основа за развитието на 
новия етап на педагогическата теория. Според Безпалко съдържанието му 
включва „синтеза на основните положения на всички изброени направлени-
я6за създаване на цялостна педагогическа теория“ (Безпалко, В. 1982). Този 
подход, според Х. Тужаров, Х.(вж.Тужаров) e подход „…за изследване и упра-
вление на обекти, който ги разглежда като система, в която са определени 
елементите, вътрешните и външните връзки, влияещи на функционирането 
на системата, като целите на всеки елемент се формират в зависимост от 
общото предназначение на системата“. Този подход се явява най-подредена-
та и надеждната основа за управление на сложни взаимосвързани дейности, 
позволяваща да се откриват и анализират съставящите системата компонен-
ти, както и техните взаимовръзки. При системния подход за проучване на 
организационни системи се изхожда от факта, че всяка организация се явява 
система. Всеки от елементите на тази система има свои определени цели. В 
съответствие с това задачата на управлението се свежда до интегриране на 
системообразуващите елементи.

В тази връзка този подход е най-удачният за различни научни из-
следвания включително и в областта педагогическите науки. Във всяка та-
кава система са определящи именно вътрешните и външните връзки между 
структурните компоненти, тяхното функциониране и управление в процеса 
на обучение и възпитание.

В свое теоретично проучване, относно гносеологическите проблеми на 
науката, Г. Гиргинов (1966) пише, че „…за да се опознае дадена система, е необ-
ходимо да бъдат изучени нейните „части“, връзките и отношенията, които 
съществуват между тях“. Авторът обръща внимание и на връзката на всяка 
една от „частите“ в системата като цяло. Това дава основание да осъзнаем, че 
системата не просто е съвкупност от явления и връзки, но е и необходимо 
наличие на връзки между отделните елементи в нея. Наличието на такива 
връзки в системата определят качеството „системност“.

През периода на 70-те години активно се разработва обща теория на 
системите като метатеория и се набляга на методологическия аспект на об-
щосистемната проблематика, съпътствана от упоритата критика на автори-
те привързани към възможността за създаване на обща теория на системите 
като онтология7. По това време (1973 г.) се разработва и обща теория на функ-

6  Направленията, които Безпалко П. В. (1982) включва, са: философско, психо-
логическо, социологическо, дидактическо, кибернетично, математическо.

7 Онтология (от древногръцки: онтосбитие, съществуване; логосучение, наука) 
е термин,определящ науката за битието, за съществуващото, в отличие от гносеологи-
ята– науката за познанието. Терминът „онтология“ в съвременната философска лите-

Курикулум на понятието „система“
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ционалните системи от съветския физиолог П. Анохин. Тази система е в дос-
татъчно завършен вид и е убедително свидетелство, че възможностите на тъй 
наречената „предметна обща теория на системите“ не са изчерпани (Ано-
хин, П., 1979). Тази теория отразява нов етап в изучаването на функционал-
ните прояви на животните и човека. По определение на Анохин, „функцио-
налните системи са динамични, саморегулиращи се организации, на които 
всички съставни компоненти си взаимодействат за достигането на ползи за 
самата система и метаболизма с цел приспособителните резултати“.

Такива важни резултати са:
✓ показателите за вътрешната среда, осигуряващи метаболизма на ор-

ганизмите;
✓ резултати от поведенческата дейност, удовлетворяващи вътрешно 

биологическите потребности на организма;
✓ резултати от зоосоциалната дейност на животните и социалната дей-

ност на човека.
Към анализираните дефиниции могат да се добавят вижданията на М. 

Бушев и Х. Тужаров. Бушев дава следното определение: „..система е всяко мно-
жество от обекти, което притежава изразено системно свойство(свойства), 
т.е. свойство, което не притежава нито една от частите на системата и 
не може да се изведе от свойствата на частите.“ (Бушев, 1992).

Съвременното развитие на теорията на системите и системния ана-
лиз според Тужаров„..се базира както на класическите науки (математика, 
физика, химия, биология, история и др.), така и на некласическите (синерге-
тика8, информатика, когнитология9, теория на нелинейната динамика и на 
хаоса и др.)“ (Тужаров, 2007). Тези предпоставки очертават научния и систем-
но-междудисциплинарен подход към развитие на науката, образованието, 
техниката, технологиите. Това е нов етап, базиран на системни парадигми и 
системно информационни представи за света.

В заключение можем да приемем, че най-общо под понятието „систе-
ма“ трябва да разбираме множество от елементи, намиращи се в отношения 
или връзки един с друг, които образуват цялостност или органическо един-
ство. За системата е характерно, че се състои от сбор елементи, със собствена 
структура (специфична подредба) и притежава системно свойство.

ратура се използва за означаване на определена система от категории, които са след-
ствие от определена система от възгледи(определена гледна точка) за света.

8 Синергетиката изучава системи, съставени от голям брой подсистеми от най-
различен характер – електронни, атоми, молекули, клетки, неврони, механични еле-
менти, органи, животни и дори и хора (Бушев, М., 1992).

9 Когнитология – от лат. cognitio – знание + гр. logo – учене] – науката на зна-
нието; система от методи и техники за събиране, обработка, съхранение и употреба на 
човешкото познание.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ  
ПРИ ДЕЦА НА РОДИТЕЛИ С РАЗТРОГНАТ БРАК

Чавдар Л. Милков

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS IN 
CHILDREN OF PARENTS WITH DISSOLVED MARRIAGE

Chavdar L. Milkov

ABSTRACT: Each event in a person’s life can be perceived differently, depending 
on the value system, upbringing and intelligence. Even a disruptive event such as 
divorce can be perceived as a difficult but important life lesson, and understand-
ing of the errors and starting a completely new life.
The child faces the decision of the parents to divorce with strong feelings. The 
separation of parents raises fear and deep disappointment in the child. The com-
mon accompanying emotional states are tension, anxiety, frustration, insecurity, 
uncertainty, incomprehension and helplessness that cause a child’s anxiety, sad-
ness, despair, anger.
KEYWORDS: family, parents, divorce, child, development, education, behavior, 
feelings.

Въведение
Разводът е безкрайно емоционално-чувствено натоварване, тъй като 

множество видими и невидими връзки свързват двамата партньори един с 
друг. Не е никак лесно и за двамата да се освободят от всички чувства чрез 
скъсване на връзките, които са затвърждавани много години между тях. Това 
е момент на разрушаване, на изпепеляване, за да може впоследствие да се из-
градят нови отношения с друг партньор, на чисто.

Разводът е раздяла на двама съпрузи или партньори в живота. Той, 
най-често, е резултат от дълъг период на семейна криза и конфликт в между-
личностните взаимоотношения, които предизвикват психично страдание на 
двамата партньори, а ако имат деца, те страдат още по-тежко.

Всеки брак и всеки развод имат свои психологически особености. Не е 
ново твърдението, изказано от Л. Толстой, че всички щастливи семейства си 
приличат, но всяко е нещастно по свой собствен начин. Все пак, може да се 
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каже, че моделът се унаследява. Ако родителите на някого са се развели, има 
голяма вероятност и порасналото дете след време да се разведе, тъй като ще 
е склонно да реши семейните си проблеми по същия начин. Разводът е често 
явление при хора, които са създали семейство преди да достигнат 20 годишна 
възраст, както и при тези, които произхождат от различна икономическа, со-
циална, конфесионална, етническа среда.

В съвременната психотерапия разводът е един от най-често обсъжда-
ните проблеми. Предлагат се различни видове психична помощ, както за все-
ки член на семейството, така и на децата: Б. Бонгар, Л. Бътлър [1];Зл.Михова 
[4];Р. Скинър, Дж. Клийз[7];М. Хаджийски [3]; S. Minuchin [5].Авторите об-
стойно разглеждат всички проблеми в семейството, което е на прага на раз-
вода, при разведените родители и последиците за децата им, които остават 
при единия родител, при баби и дядовци, или постъпват в специализирани 
социални заведения.

Често пъти, процесът на развода е много тежък период от живота и на 
двамата съпрузи, води до стрес, сравним е с периода след смъртта на много 
близък човек. Докато посттравматичната реакция при загубата постепенно 
отшумява, то при развода се задълбочава от съпътстващите го конфликти, 
придружени, в повечето случаи, с упреци, обвинения, омраза. При развода, 
обаче, другият е жив и нищо не е така окончателно и безвъзвратно загубено.

Този факт, от време на време, кара и двамата да мислят дали може неща-
та да се върнат, у кого и къде е вината, разводът най-правилното решение ли 
е, дали е добре за децата, какви ще са последствията от самотата. 

I. Психология на развода 
Всеки брак и всеки развод имат свои психологически основи. 
Както всяка друга психична криза и тази на развода има две страни: 

едната е болезнена, тежка и трудна, а другата е позитивна, т. е., тя предоставя 
възможност на всеки да опознае себе си по-добре, да има по-добра представа 
за света и да се развива в правилна посока.

След този период на психична раздяла идва периодът на тъгата. Често 
пъти, човек се чувства изоставен от всички и самочувствието му е на ниско 
ниво. „От тези мисли, колебания и притеснения е възможно у личността да се 
зародят гняв и омраза към бившия партньор. Тази агресивност, обаче, има и 
позитивни страни. Тя поставя граница между бившите партньори, в резултат 
на което постепенно самочувствието нараства и се възвръща позитивното 
отношение към заобикалящия свят“ [2: 68]. Това е момент на възраждане, ко-
гато реализмът се завръща и новото положение се оценява по-трезво. 

Едва след този болезнен процес, който изисква много енергия, време и 
смелост, партньорите психически вече се чувстват разделени.

Всяко събитие в живота на личността може да се възприема по разли-
чен начин, в зависимост от ценностната система, възпитанието, интелекта. 
Дори едно разрушително събитие, като развода, може да се оценява като един 
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труден, но важен житейски урок, като разбиране на грешки и начало на ка-
чествено нов живот.

Разводът не само, че не слага край на конфликтите у дома, но в повече 
от случаите води до тежки последици, свързани с:

– финансови проблеми;
– песимистични възгледи за живота и бъдещето;
– здравно-соматични смущения и физически оплаквания;
– смущения от психичен характер;
– девиантно поведение на децата – бягства от дома, агресия, свръх въз-

будимост, употреба на алкохол, цигари и наркотици, проституиране;
– общо вътрешно напрежение – повишен стрес, депресии, невротична 

симптоматика;
– промяна в процесите на мислене – затруднения в концентрацията и 

вземането на решения;
– нарушения в паметта;
– промяна в настроението и поведението;
– невротични симптоми – гризане на нокти, неволни тикове на лицето, 

промяна в движенията на крайниците, походката и стойката на тялото; 
– отчуждение между родители и деца, което води до самота и болка, до 

затруднения в междуличностните контакти, до изолация и липса на 
самоконтрол;

– повишаване на емоционално-чувствената стабилност и др.

II. Децата на разведени родители –  
особености в поведението и психиката им
Повече от една трета от семействата в развитите страни се разпадат 

преди децата да са пораснали. Мащабността на явлението показва, че раз-
водът не е изключение, а вариант на нормалното в съвременното общество. 
Отмина времето, когато съпрузите живеят заедно, само заради децата или по-
ради знаменития израз: „Какво ще кажат хората?“. 

Много родители при развода са толкова разстроени и заети със собст-
вените си проблеми, че нямат представа какво става в чувствения свят на 
детето (децата) им. Често пъти реакциите на децата се тълкуват погрешно. 
Ако единият родител напусне семейството, децата се страхуват, че и другият 
може да направи същото и те ще останат сами. Основното, което ги поставя 
в напрегнато психично състояние, е чувството за вина – децата смятат, че те 
са истинската причина за конфликтите между родителите, а по-късно и за 
раздялата им. Стават неволни участници в конфликтни ситуации, страдат за-
ради скандалите между родителите, плашат се от евентуалното им повтаряне 
и последиците от тях, включващи и прояви на насилие. Решението на роди-
телите за развод се посреща от детето с преживяване на силни чувства. Раз-
дялата на родителите поражда страх и дълбоко разочарование у него. Чести 
съпътстващи емоционални състояния са напрегнатост, безпокойство, неудо-
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влетвореност, несигурност, неувереност, неразбиране и безпомощност, които 
предизвикват у детето потиснатост, тъга, отчаяние, гняв.

Всяко дете изживява тези тревожни моменти, свързани с раздялата, по 
различен начин. Ако се наложи напускане на досегашното жилище, раздя-
лата с близки и приятели, смяна на училището, тя се превръща в болезнена 
действителност. Децата я изживяват, според възрастта и характера си, но, при 
всички случаи, те сериозно страдат. Тъгата им се проявява в различни реак-
ции – ярост и страх, възбуда и ранимост, неспокойствие и смущения в съня, 
повишена агресивност или самоизолация и интровертност. Могат да получат 
и психосоматични оплаквания: главоболие, екземи, коремни болки, изостря-
не на хронични заболявания, нощни изпускания. 

По-малките се вкопчват в родителите, плачат и проявяват симптоми 
на необяснима упоритост, често пъти стигаща до инат. По-големите започват 
да живеят в света на илюзиите и фантазиите, че родителите им отново ще се 
съберат и заживеят щастливо, както преди. Понякога се наблюдава и про-
мяна в негативен план на училищния успех, обусловена от липсата на съсре-
доточаване и непрекъснато преживяване на трагедията, разиграла се в дома 
им. Този процес на тъга не бива да потиска, съветват психолозите и психоте-
рапевтите, а да се изживее от детето, за да може то по-лесно да се освободи 
от него. Как и колко дългоще преживява страданията си, зависи от това, как 
родителите сами ще преодолеят вътрешно раздялата си, дали ще престанат 
да конфликтуват и да установяват приемливи взаимоотношения помежду 
си. Особено важно е те да осигуряват за себе си и децата нормални условия 
за живот – без стрес, напрежение, грубости, скандали. Практиката показва, 
че този тежък за децата период продължава около една година. Само около 
25% от децата показват белези на смущения по-дълго (една-две години), като 
броят на момчетата е по-голям от този на момичетата. От особена важност е 
фактът колко сигурно се чувства детето с родителя, който се грижи за него и 
доколко то е привързано към него. Материалните възможности имат по-сла-
бо значение, отколкото силната емоционално-чувствена връзка с родителя. 
Колкото по-голямо е детето, толкова по-значима е връзката му с околните и 
включването му в широк кръг социални взаимоотношения със съученици, 
връстници, приятели, близки, съседи.

Доколко разводът ще се отрази на децата, зависи от отношенията между 
родителите. Те непрекъснато твърдят, че децата са най-важното нещо в живо-
та им, но при развод не си дават сметка какво предизвикват с поведението си. 
За съжаление, практиката сочи, че детето често пъти се използва като буфер 
между двамата родители и като средство за отмъщение. Главното е, детето да 
се успокои, че въпреки раздялата, то е еднакво скъпо и на двамата родители и 
те ще могат да го виждат редовно. Друго условие е детето да разбере, че никой 
от родителите не е добрият или лошият. При раздяла вината често пъти се 
прехвърля на другия партньор. Целта на всеки родител е да спечели детето 
на своя страна, с помощта на всички средства, често пъти, непочтени. Това е, 
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от психологическа и педагогическа гледна точка, нечестно и несправедливо, 
спрямо детето. Не стига, че то страда и изпитва вина, но и вземайки страна, 
се чувства още по-виновно, че предава другия си родител.

За детето е трагедия фактът, че единият родител се опитва да обяви дру-
гия за лош и безотговорен. За него е важно да обича и двамата си родители, 
както е при децата, чиито родители имат сполучлив брак. Даже и да се спе-
чели детето, то в по-късен етап от развитието си може да прецени чувствата 
си към близките и да оцени лоялния и справедлив родител. Всеки родител, 
според нас, може да запази обичта и уважението на детето си, ако никога не 
го кара да заема страна в отношенията си към тях.

Често пъти се наблюдават сериозни проблеми при посещенията при 
другия родител, който не живее при детето. Погрешно е да се разпитва под-
робно, да се критикува другия, както и да се правят язвителни забележки по 
негов адрес. Неприемливо е да се обвинява този, който се грижи за детето, 
че проявява некомпетентност във възпитанието и грижите. В крайна сметка, 
детето може да се отдръпне от прекалено любопитния и нетактичен родител. 
В случаите, когато родителите имат сериозни проблеми, например не могат 
да се споразумеят за посещенията или на детето му е неприятно да общува 
с единия родител, трябва да се потърси помощта на детски психолог. Така 
се създават условия за най-правилно решение на проблемите на детето и се 
защитават интересите му.

III. Пътища за преодоляване на проблемите при развитието  
на децата след разтрогване на брака между родителите им
Съвременната психология и психотерапия предлагат различни по вид, 

обем, методика, средства за преодоляване на проблемите в психичното раз-
витие на дете на разведени родители. М. Хаджийски отбелязва: „Би ли могъл 
да се минимизира стресът за децата в ситуацията на развод? Определено, да. 
Необходимо е да се спазват няколко прости правила, за които се изисква уси-
лие от страна на двамата партньори [3: 49–50]:

– Кажете на детето! След като родителите са взели решение за развода и 
са си изяснили бъдещите планове, добре е заедно да говорят с детето.

– Нека детето обича и двамата родители! Въпреки че родителите се раз-
делят, децата ще продължават да принадлежат и на двамата и те ще 
могат да ги виждат редовно.

– Овладявайте негативните си чувства към другия родител!
– Споразуменията да са в интерес на детето!
– Приканвайте детето да говори и да споделя! Разговорите ще му по-

могнат да преодолее по-лесно страха от изоставяне.
– Подкрепяйте детето! Прекарвайте повече време с него и му показвай-

те, че въпреки цялата обърканост на ситуацията, вие го обичате и ви-
наги ще го обичате.

– Не компенсирайте ситуацията на развода с материални неща! Емо-
ционалната болка се преодолява с любов, грижи и подкрепа. 
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– Потърсете психологическа и психотерапевтична помощ за себе си и 

детето! Приспособяването на родителите към ситуацията ще улесни 
адаптирането на детето.

Р. Скинър и Дж. Клийз имат богат опит в психо-консултативната дей-
ност с деца на развени родители и с родители, живеещи сами с децата си. Те 
препоръчват разнообразни подходи и действия за преодоляване на трудно-
стите, постигане на позитивно настроение, преодоляване на изоставането в 
училище и запазване на добрите отношения, от страна на детето, с другия ро-
дител. Извеждат няколко практически предложения за подобряване на взаи-
моотношенията след развода [7: 103–104]:

– Разказвайте на децата, какво правите за приключване на проблема и 
че винаги може да се намери позитивен изход.

– Нека децата да са с вас, ако търсите ново жилище за преместване. Те 
трябва да чувстват, че са важни, макар и да не ви е лесно.

– Гледайте най-доброто за детето в конфликта и в развода, а то е разби-
рателството между родителите по време на развода и след него.

– Ако има друг човек в живота ви, задължително е да имате разбирател-
ство и с него.

– Ако имате повече деца, не ги делете – те трябва да живеят заедно при 
единия родител.

– Грижете се за себе си, тъй като усмихнат и щастлив, макар и разведен 
родител, е много по-добре за детето, отколкото родител депримиран, 
изморен, кисел, изнервен и без настроение.

– Слушайте детето, когато иска да ви говори, давайте му надежда, че ще 
се оправите.

– Спомените от конфликтите и загубите от развода не се лекуват за 
кратко време, това отнема за някои хора години, но важно е да върви-
те непрекъснато към подобрение.

– Колкото повече хора обичат децата, толкова по-добре е за тях. Нау-
чете ги на сътрудничество у дома, за да са подготвени за бъдещето в 
обществото. Винаги има проблеми, важното е как ще ги решим.

– Не говорете зад гърба на другия родител и не разваляйте представата 
за другия родител в очите на децата си.

Заключение
С разведени родители или не  – най-важно за децата е да се чувстват 

обичани! Много родители обаче бъркат обичта с прекаленото угаждане и 
разглезват децата си. Естествено следствие от това е т.н. „семеен парников 
ефект“. Отричан и хулен, колкото и да е парадоксално, разводът, като циви-
лизована раздяла, често е добра предпоставка децата да бъдат по-отговорни, 
да развиват качества като сътрудничество, толерантност и търпимост. Това се 
случва при интелигентните разводи, когато двамата родители са достатъчно 
чувствителни към света на децата си, за да пренебрегнат личните си пробле-

Психолого-педагогически проблеми при деца на родители с разтрогнат брак
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ми. Именно тези родители успяват да възпитат добри, благородни и чувстви-
телни деца, притежаващи силна воля при решаването на проблеми. 

Балансът и постигането на равновесие във взаимоотношенията след 
развода не са лесни, не са и невъзможни. Възрастните са тези, които трябва да 
помогнат на детето да се приспособи и да приеме новосъздадената ситуация. 
От това как ще се случи това, зависи и бъдещият живот на детето.

Не е правилно родителите да страдат от чувство за вина пред децата си 
за своя провален брак. За децата е по-опасен и неприятен живот в условията 
на всекидневни разправии, обиди и дори насилие, отколкото при разведени 
и разделени, но спокойни родители. Те страдат в дом, в който непрекъснато 
се чуват обвинения и унизителни реплики. Свидетели са на постоянни кон-
фликти, чувстват се изоставени и губят надежда за бъдещето. Изследванията 
сочат, че животът е по-добър за деца, които поддържат добри отношения с 
двамата разведени родители, отколкото за децата в нещастно семейство.
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АНАЛИЗ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ  
ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО 

„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“ В НАЧАЛЕН 
ЕТАП НА ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

Чавдар Н. Стойчев

ANALYSIS OF THE NEW CURRICULA FOR GENERAL 
TRAINING IN „PHYSICAL EDUCATION AND SPORT“ 

FOR THE INITIAL STAGE OF BASIC EDUCATION
Chavdar N. Stoychev

ABSTRACT: This report will analyze the new curricula on the subject „Physical 
Education“ for the initial stage of basic education developed by experts at the 
Ministry of Education and Science.
KEYWORDS: curricula, physical education and sport.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-136/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

Въведение
Физическото възпитание, спортът и здравословният начин на живот 

са едни от факторите, които ефективно подпомагат адаптирането на мла-
дите хора към новите условия на животи се противопоставят на непрекъс-
нато усложняващата се здравословна и екологична обстановка. В опит да 
подпомогнат този процес, през последните години, държавните и обществе-
ните органи и организации актуализираха многократно своите позициите 
за формиране сред подрастващите на ценности и ориентации, свързани с 
изграждането на съзнателно и позитивно отношение към спорта, здраво-
словния начин на животи укрепване на собственото здраве и физическо 
усъвършенстване. 
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Изложение
Приетите през последните години многократни промени и допълнения 

в закона за физическото възпитание и спорта целяха разработването на про-
гресивни педагогически технологии и методически оправдани концепции, 
които да решат наболелите проблеми в училищното физическо възпитание. 
Пример за такава концепция бе въвеждането на модулното обучение по пред-
мета „Физическо възпитание и спорт“.

Резултатите от тези промени и допълнения се оказаха незадоволител-
ни според голяма част от спортните специалисти. До подобен извод,по отно-
шение на образователната ни система, очевидно са достигнали и експертите 
от МОН, които през миналата година предложиха за гласуване в парламента 
нов „Закон за предучилищното и училищното образование“.Той бе приет и 
обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.. Във връзка с влизането му в сила от 
1.08.2016 г., още от миналата година,започна разработване и поетапното въ-
веждане на нови учебни програми по всички предмети, изучавани в българ-
ските детски градини и училища.

В настоящия доклад ще разгледаме новите учебни програми по „Фи-
зическо възпитание и спорт“ за първи и втори клас и работните варианти на 
същите за трети и четвърти.

Новата учебна програма за първи клас е приета с заповед № РД09-1857 
от 17.12.2015 г., а тази за втори клас е утвърдена със заповед № РД09-300 от 
17.03.2016 г.. Двете учебни програми за трети и четвърти клас са все още ра-
ботни варианти към месец април 2016 г., но според насте ще бъдат приети в 
този си вариант. 

Общата структура на новите учебните програми е следната: 
➢ Кратко представяне на учебната програма
➢ Очаквани резултатите от обучението в края на класа (Таблица 1)

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ

Таблица 1. Очаквани резултатите от обучението в края на класа

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

◆ Задължителните области на учебно съдържание са: лека атлетика, 
гимнастика и спортни игри

◆ Избираемите области на учебно съдържание включени в новите учеб-
ни програми, са: плуване, водни спортовеитуризъм, ориентиране, 
зимни спортове

➢ Учебно съдържание (Таблица 2)

Чавдар Н. Стойчев
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Таблица 2. 

Учебно съдържание

Теми Компетентности като очаквани 
резултати от обучението Нови понятия

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

◆ Задължителни области на учебно съдържание (лека атлетика, гим-
настика, спортни игри)

◆ Избираеми области на учебно съдържание (плуване, водни спортове 
и туризъм, ориентиране, зимни спортове)

➢ Препоръчително процентно разпределение на задължителните учеб-
ни часове за годината

➢ Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на уче-
ниците

➢ Дейности и междупредметни връзки
За сравнение ще представим и структурата на старите учебни програми:
I. Общо представяне на програмата
II. Цели на обучението и възпитанието
III. Очаквани резултатите от обучението по физическо възпитание и 

спорт и IV. Учебно съдържание (Таблица 3)
Таблица 3. 

Очаквани резултатите от обучението по физическо възпитание  
и спорт и учебно съдържание

III. Очаквани резултати IV. Учебно съдържание (теми, понятия, контекст и 
дейности, междупредметни връзки

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6
Ядра на 

учебното 
съдържание

Очаквани 
резултати на 
ниво учебна 

програма

Очаква-
ни резул-
тати по 

теми

Основни нови 
понятия по 

теми

Контекст и 
дейности

Възможнос-
ти за между-
предметни 

връзки

Основни
ядра

Учени-
кът тряб-

ва да 
усвои:

Понятията се 
усвояват на 
практическа 

основа

На ученика 
трябва да 

се даде въз-
можност да:

Допълни-
телни ядра

Основните и допълнителните ядрав старите учебни програми са раз-
лични за I-II и III-IV клас. В първи и втори клас основните ядра са: лека ат-
летика и гимнастика, а допълнителните са: туризъм, танци и спортни игри. 
В трети и четвърти клас „спортните игри“ се преместват от допълнителните 
към основните ядра, а вместо тях като ново допълнително ядро се включват 
„водните спортове“.

Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка ...
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V. Специфични методи и форми за оценяване постиженията на учени-

ка в съответния клас.
VI. Организационно-методически указания.
Това, което веднага прави впечатление при сравнение на учебните про-

грами, е значително по-олекотената и прегледна структура на новите учебни 
програми. Старата първа (Общо представяне на програмата) и втора точка 
(Цели на обучението и възпитанието) са обединени в една  – Кратко пред-
ставяне на учебната програма. Старата таблица, обединяваща трета (Очаква-
ни резултатите от обучението по физическо възпитание и спорт) и четвърта 
точка (Учебно съдържание) в новите учебни програми са представени в две 
отделни таблици (Таблици 1 и 2), а шеста колона (Възможности за междуп-
редметни връзки) е изнесена в края на новите учебни програми като отделна 
таблица (Таблица 4).

Таблица 4. 
Дейности и междупредметни връзки (I клас)

Ключови компетентности Дейности и междупредметни връзки

1. Комуникация на роден език Използва специфично речево общуване в 
двигателната дейност.

2. Комуникация на чужди езици
3. Математическа компетентност 
и основни компетентности в при-
родните науки и технологии

Участва в игри с елементи на ориентиране. 
Проучва околното пространство чрез предва-
рително поставени ориентири. Разбира значе-
нието на основните правила за безопасност в 
природата.

4. Дигитална компетентност
5. Умения за учене
6. Обществени и граждански ком-
петенции

Участва в различни подвижни, щафетни и 
спортно- подготвителни игри. Участва в гру-
пови игри с музика или песни

7. Инициативност ипредприемаче-
ство
8. Културна компетентност и уме-
ния за изразяване чрез творчество

Изпълнява танцови и ритмични движения с 
музика.

9. Умения за подкрепа на устойчи-
вото развитие и за здравословен 
начин на живот и спорт

Изпълнява различни бегови действия, свър-
зани с развиване на отделните форми и ком-
поненти на двигателни качества. Изпълнява 
различни скокови упражнения за подобряване 
силата на долните и горните крайници. Изпъл-
нява равновесни статични упражнения. Раз-
познава и разбира значението на опасностите 
във водна среда. Демонстрира и възпроизвеж-
да процедури за адаптиране към водна среда.

Чавдар Н. Стойчев
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Разделът „Специфични методи и форми за оценяване постиженията на 

ученика в съответния клас“ се запазва и в новите учебни програми, но към 
текста, описващ начина на оценяване, има добавена и таблица с препоръчи-
телно процентно разпределение на отделните оценки (Таблица 5).

Таблица 5. 
Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците
Не по-малко от три текущи качествени оценки от практически изпитвания 
за всеки учебен срок, в които се включват и теоретични знания 50%

Диагностика на физическата дееспособност в началото и в края на учебна-
та година с отчитане на индивидуалния прираст в постиженията 25%

Качествена оценка от други участия (работа в час, оказване на помощ, са-
мостоятелна работа, участие в спортни и туристически състезания) 25%

Представеното процентно разпределение в таблица 5 е еднакво за вто-
ри, трети и четвърти клас, единствено за първи клас се препоръчва за трите 
текущи качествени оценки от практически изпитвания процентите да бъдат 
55%, а качествената оценка от други участия да представлява 20% от срочната 
оценка.

Непосредствено преди тази таблица в новите учебни програми е до-
бавен нов раздел „Препоръчително процентно разпределение на задължи-
телните учебни часове за годината“, в който се посочва, че за изучаване на 
задължителните области на учебното съдържание се предвиждат 75%, а за 
изучаване на избираемите области – 25%. След което в табличен вид е пред-
ставено препоръчително процентно разпределение на основните дейности в 
задължителните учебни часове (Таблица 6).

Таблица. 6.
Препоръчително процентно разпределение  

на задължителните учебни часове за годината
I-III 
клас

IV 
клас

За овладяване на нови знания 47% 47%
За прилагане на изученото учебно съдържание в игровата дейност 31% 29%
За развиване на двигателни качества 16% 18%
За диагностика на физическата дееспособност 6% 6%

Този раздел успешно заменя точка VI „Организационно-методически 
указания“ в старите учебни програми, която според нас беше много непълна 
и липсваха конкретни насоки и информация. 

По отношение на съдържанието, поради ограничения обем на доклада, 
ще обърнем внимание само на промените в новите учебни програми по „Фи-
зическо възпитание и спорт“ за I – IV клас. 

Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка ...
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Първата промяна, която прави впечатление, е замяната на старите 

основни и допълнителни ядра на учебно съдържание с новите термини за-
дължителни и избираеми области научебно съдържание. Новия термин, 
според нас, е много по-точен и коректен, съотнесен към конкретното сло-
восъчетание.Следва да се отбележи и замяната на прилагателните „основни“ 
и„допълнителни“ със „задължителни“ и „избираеми“. Тази промяна е много 
точна и актуална и отразява наложилата се през последните години в евро-
пейската образователна система нова концепция, при коятопасивната роля 
на учащите в процеса на обучение се заменя с едно по-активно тяхно участие, 
давайки им възможността да избират част от материала, който да изучават.

Следващата промяна, която е свързана с новите области на учебно съ-
държание, е включването на „спортните игри“ към задължителните области 
от първи до четвърти клас. Тази промяна според нас премахва едно същест-
вено разминаване, което се наблюдаваше в старите учебни програми, спо-
ред което, въпреки че в първи и втори клас подвижните игри са незаменимо 
средство и са основно съдържание в програмата по „Физическо възпитание 
и спорт“ за тези класове, тебяха определени за допълнително ядро на учебно 
съдържание.

Най-съществените разлики в новите учебнипрограми са по отношение 
на учебното съдържание в задължителните области гимнастика и спортни 
игри. Допълнителното ядро „танци“ в старите учебни програми вече ще се 
изучава задължително по гимнастика от първи до дванадесети клас под име-
то „Народни хора и танци“. В задължителната област спортни игри в първи 
клас ще се усвояват основните умения като ловене, подаване, стрелба и удар 
по топка в условията на подвижни игри, а във втори клас те ще се затвърдя-
ват и усъвършенстват с помощта и на спортно-подготвителни игри. Тук съ-
ществената новост е предвиденият за изучаване хандбал в трети клас, който 
заедно с футбола се явяват двете първи предвидени за изучаване и оценяване 
спортни игри в часовете по „Физическо възпитание и спорт“ в български-
те училища. В четвърти клас остават предвидените за изучаване и в старите 
учебни програми баскетбол и футбол, но новото е включването на хандбала и 
то вече на ниво изучаване на тактически действия.

Друга съществена новост в учебните програми са включените (от втори 
клас нагоре) дейности за АФВ (адаптирано физическо възпитание) за всички 
области на учебно възпитание, в които се предвижда изучаването на двигател-
ни действиясъобразно индивидуалнитевъзможности на лица с увреждания.

По отношение на задължителната област лека атлетика и избираеми-
те области научебно съдържание „плуване и водните спортове“ и „туризъм, 
ориентиране и зимни спортове“ няма съществени разлики с изключение на 
включването за изучаване на водните спортове и плуването от първи клас 
вместо от трети, както беше в старите учебни програми.

Чавдар Н. Стойчев
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Заключение
В заключение можем да обобщим, че според нас новите учебни програ-

ми по „Физическо възпитание и спорт“ за I-IV клас са изцяло съобразени с 
новите концепции в съвременните образователни системи. Те са представени 
точно и ясно и между всеки клас съществува логична приемственост в пред-
виденото за изучаване учебно съдържание.

Включването за народните танци и хора, като задължително за изуча-
ване учебно съдържание, е добро решение на експертите от МОН по отно-
шение на запазването и възраждането на българските традиции и духовност. 
Не сме сигурни обаче дали точното им място трябва да е към задължителната 
област научебно съдържание „гимнастика“ и как точно ще се реализира на 
практика, предвид все още високия процент на учители неспециалисти (на-
чални учители), водещи този предмет в I-IV клас.
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ГОТОВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ БЪДЕЩИ  
УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

НА МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРОЦЕС
Юлияна Г. Панова

READINESS OF STUDENTS FUTURE MUSIC TEACHERS 
TO MANAGEMUSIC AND PERFORMING PROCESS

Youliana G. Panova

ABSTRACT: The report is aimed at clarifying the procedural and managerial 
aspect of Conducting and Music Performance, the new understanding of the 
problem of the image of the head and the readiness of future music teachers to 
manage music executive process. 
KEYWORDS: conducting training, management, conducting, competence.

Изследването е финансирано по проект №  РД–08-134/ 08.02.2016 г. от 
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“

В съвременната литература все по-ясно се очертава необходимостта от 
готовност на учителите по музика за новите си роли на успешни ръководители, 
формиращи пространство на взаимодействие с музикалното изкуство. Съще-
временно, все още в научната литература не са получили необходимото научно 
обяснение въпросите относно ефективното управление на музикално-изпълни-
телските процеси и дейности. В този аспект необходимостта от формирането 
на лидерски качества и управленска компетентност за организирането и про-
веждането на музикалноизпълнителски дейности у студентите бъдещи учите-
ли по музика ясно се налага като решаващ фактор, пряко свързан със знанията 
уменията им относно управлението на музикалноизпълнителския потенциал на 
учениците и неговото развитие [5]. В такъв смисъл недостатъчно разработени 
са и научните обосновки за формирането на професионални компетентности, 
форми и методи на такава подготовка на студентите бъдещи учители по музика. 

Пряката връзка на социологическите позиции на учителя по музика 
като медиатор на различните музикални пространства [2] със социалната и 
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музикално-техническата същност на диригентските дейности, както и синте-
зиращия характер на дирижирането като музикалноизпълнителска дейност, 
дава възможност формирането на определен вид управленска компетент-
ност у бъдещите учители по музика да бъде изградена не само на основата на 
професионално придобиване на знания, умения и компетентности, интегри-
ращи различни действия с музикалноизпълнителски, психолого-педагогиче-
ски характер, но и на организационно-управленчески такива [4]. 

Предвид това, че изпълнението на музикалното произведение е про-
цес характеризиращ се с етапност на дейностите, при които елементи от един 
етап присъстват в работата на друг, както и съществуващата вариатност и 
сложна зависимост от множество условия е съществено да се има предвид, че 
организацията на процеса на музикалното изпълнение при индивидуалното 
и колективното (ансамбловото) изпълнителство е различна от гледна точка 
на управлението му [1]. При индивидуалните изпълнители това управление 
касае преди всичко самоуправлението на самия изпълнител, докато при ана-
самбловото изпълнение присъствието на ръководител на музикалното из-
пълнение изисква освен самоуправление на изпълнителите, но и самоупра-
вление и управление на изпълнителския процес от страна на ръководителя. В 
този смисъл ръководителят (диригент или учител по музика) трябва да има 
изградена ясна концепция не само за музикалното произвидение и неговата 
реализация, но и за това как да управлява ефективно музикалноизпълнител-
ския процес и дейности [4].

Тъй като дирижирането е постоянен и неразривен процес на въздейст-
вие и взаимодействие на ръководителя с музикалноизпълнителския колек-
тив, то освен познаването на психологическите и технологическите основи на 
собствените действия от студента се изискват знания относно: 

• същността на музикалноизпълнителския процес; 
• неговата организационна структура; 
• вътрешнодейностните механизми; 
• закономерностите на неговото формиране. 
Управленската функция на диригента, както и на бъдещите учители по 

музика в процеса на изпълнение на музикалното произведение, се свързва с 
проявяването на управленски качества, отличаващи се с определена специфика 
в отделните етапи на процеса, а способността им за продуктивно ѝ осъществя-
ване е важен компонент на професионалния им потенциал като ръководители.

Ето защо изучавайки дирижирането в аспект на неговата управленска 
функция, студентите бъдещи учители по музика придобиват готовност за 
ефективно реализиране на дейности и действия, свързани с музикалноиз-
пълнителския процес, които се разкриват от гледна точка на същността на 
управлението като процес на: 

– въздействие, ориентирано към поддържане устойчивостта и посто-
янството на музикалноизпълнителската система, нейната мобилност, дина-
мичност, развитие;

Готовност на студентите бъдещи учители по музика за управление ...
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– взаимодействие, ориентирано към координиране на дейностите 

между диригент и изпълнители за постигане целите, свързани с реалното 
обективизиране на замисъла на музикалното произведение.

Всичко това заедно със засилването на тенденциите за търсене на ино-
вации, както и за осигуряване на все по-голяма ефективност и качество в 
работата на учителите по музика, все по-високите критерии и изисквания в 
областта на музикалното изпълнителство дават основания за извеждане на 
концепция за управление на музикалноизпълнителския процес и управлен-
ска компетентност на бъдещите учители по музика, свързана по-конкретно с: 

• възприемане визията на Европейския съюз, която разглежда разви-
тието, основано на компетентност, като средство за постигане на 
конкурентно предимство; 

• съвременни изисквания към професионалната подготовката на учи-
телите (в частност учителите по музика) за постигане на промяна 
в подходите, в дейността и в стила на мислене; 

• формиране на нова организационна култура и управленска компе-
тентност у бъдещите учители по музика свързани с:
✓ планиране, инициатива, мониторинг и еволюция на собствените 

когнитивни процеси и бързо адаптиране към променящите се про-
фесионални условия; 

✓ самостоятелност в организиране на музикално-педагогическата 
дейност за решаване на определени образователни задачи:
– опит и знание за различните трудности на задачите; 
– знание относно учене и решаване на проблемите; 
– умение за ефикасно използване на когнитивните пособия и ин-

струменти;
✓ проектиране на походящи действия за оптимални педагогически 

решения в дадени музикално-образователни и музикално-изпъл-
нителски ситуации. 

Разработването на концепция за управленска компетентност в облас-
тта на музикалното изпълнителство, отговаряща на спецификата на дирижи-
рането като управленски процес, дава възможност за: 

• утвърждаване на научнообоснованото разбиране за дирижирането 
като упрвленски процес и неговото място и значимост в подготовката 
на бъдещите учители по музика на базата на теоретико-методологич-
ния анализ на концепцииите в съвременната литература;

• определяне на етапите и ефективните условия за овладяването на ди-
рижирането като управление на пътищата, средствата и различните 
форми на музикалноизпълнителския процес при разработването на 
художествен репертоар.

Формирането на управленски компетенции у студентите бъдещи учи-
тели по музика в процеса на обучението им по дирижиране е успешно, когато:

– процесът на преподаване на дирижирането се реализира от позиции-
те на управленския подход; 

Юлияна Г. Панова
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– бъдат определени същността, структурата и харакатеристиките на 

управленската компетентност и съответните и компетенции от пози-
циите на управленския, системния, личностноориентирания и ком-
петентностия подходи;

– процесът на формиране на управленска компетентост се осъществя-
ва на основа на структурно-функционален модел, отразяващ нейните 
елементи, логиката на системните връзки и комплекс от следните пе-
дагогически условия:
✓ създаване на педагогическа система за формиране на управленска 

компетентност;
✓ актуализиране субектната позиция на студента в процеса на обуче-

нието му по дирижиране, предполагаща изпълзването на възмож-
ностите на дирижирането като средство за управление на музикал-
но-изпълнителски процеси и дейности. 

– използване на иновационни методи и средства за емоционално сти-
мулиране и ориентиране към въвличане на студентите в музикалнот-
ворческа и изпълнителска дейност.

При обучението на студентите бъдещи учители по музика по дирижи-
ране това осигурява:

– създаване на оптимални условия за изява на субектната активност на 
студента в изпълнителската дейност, свързана с неговото формиране 
и развитие като ръководител на музикалноизпълнителски процес;

– насочване на обучението по дирижиране към формиране у студенти-
те на такъв тип готовност, която осигурява експресивно поведение и 
комуникативност, развитие на лидерски качества, диалог в бъдещата 
професионална дейност на студентите;

– оптимизиране на подготовката и постигане на висока степен на про-
фесионализация на новата генерация учители по музика в условията 
на динамични промени и конкурентна среда; 

– определяне насоките за развитие и стимулиране на човешкия потен-
циал за постигане на високо качество на музикално-педагогическите 
дейности като основен приоритет и незаменим компонент на съвре-
менния образователен процес. 

Характеристиката и структурата на управленската компетентност и 
компетенции при дирижиране на музикално произведение, показателите и 
критериите за установяване степента на тяхното развитие са изведени на ос-
нова на теоретичните постановки за дирижирането като управленски процес, 
както и изведените от предишно изследване диригентски компетентности и 
компетенции и музикално-педагогически модел на обучението по дирижи-
ране от клавир на студентите от специалност „Педагогика на обучението по 
музика“. 

Разкриването на закономерностите и спецификата на връзките между 
управленската и диригентската компетентост в процеса на реализация на му-

Готовност на студентите бъдещи учители по музика за управление ...
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зикалното произведение, управленските подходи и принципи, които те кон-
кретизират, както и психическите и реално протичащи музикални процеси, 
които те осигуряват, позволяват изследването на овладяните знания и уп-
равленска компетентност у студентите в областта на дирижирането и дири-
гентското управление на музикално-изпълнителския процес, както и тяхната 
готовност за: 

– разбиране динамиката на процесите и тяхното развитие; 
– въздействие върху процесите; 
– адекватно ориентиране във всички ситуации;
– оценка на собствените възможности и способности; 
– поемане на отговорност за убежденията и постъпкитте си. 
Определящите черти на такъв вид педагог са творческата активност, 

рефлексивност, постоянно развиваща се потребност за саомобразоване и са-
моосъвършенстване.  

Изследването и проучването на научната литература, личните наблю-
дения и натрупан опит показват, че знанията, музикалноизпълнителските 
способности и компетенциите в областта на дирижирането и изпълнителски-
те дейности не са достатъчна гаранция процесът на реализиране на музикал-
ното произведение да бъде ефективен и високо резултатен. Липсата на упра-
вленската компетентност и знания относно проблемите и техниките на упра-
вление на промяната у студентите бъдещи учители по музика води до тяхното 
неубедително поведение, хаотичност и непоследователност в организирането 
и провеждането на музикалноизпълнителския процес и дейности. А от това 
колко ярко и убедително е изпълнено произведението или фрагмент от него 
до голяма степен зависи успеха на тяхната педагогическа и учебно-възпита-
телна работа и музикален авторитет [3].

За бъдещите учители по музика изучаването на дирижиране се свързва 
с изграждането на компетентности относно непосредственото представяне 
на изучавания певчески материал и организирането на музикалните дейнос-
ти в класа по музика на високо художествено ниво пред една специфична ау-
дитория – децата. В многостранната дейност на диригента и учителя по музи-
ка изпълнителството заема важно място. Дирижирането на хоров репертоар 
се третира като база за натрупване на компетенности и свързаните с тях ком-
петенции (обобщени знания, умения, изпълнителски навици и сръчности), 
които се конкретизират и осмислят в специалната практически работа върху 
училищния песенен репертоар.

Юлияна Г. Панова
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НЕНУЖНИЯТ ХУДОЖНИК ПЕДАГОГ
Яким Н. Дейков

THE USELESS ARTIST EDUCATOR
Yakim N. Deykov

ABSTRACT: The topic is related to previous publication and is provoked by the 
„reforms“ in the educational system. New changes are introduced (more or less 
quietly) which (in the name of the direct application, step by step) neglect and 
threaten to destroy the artistic component of the education, without taking in 
consideration the so called „assessment of the influence“. The article generalized 
the values and the warning about the disproportions in the educational process, 
disproportions which rob both the young people and the Bulgarian education 
and culture. The publication hits at the subject of fine arts.
KEYWORDS: artist, useless artist, reform, educational system, assessment of the 
influence, disproportion, fine arts.

Изводът, който следва да бъде направен от публикацията Ненужният 
художник, е че истинският творец е ненавистен и на „прагматичния“ мисли-
тел, и на тесногръдия работяга, и на скудоумния властник, и на гешефтаря (с 
прозвище „бизнесмен“). На отрудените и затъпели в битката за оцеляване, на 
егоцентричните и комплексираните и на сервилните политици художниците 
нетактично напомнят, че в живота има, освен „служба“, красота и свобода. 
Свобода да заклеймиш, но и свобода да се абстрахираш. Не само професио-
налният артист, всеки може да се изяви като естет в работата си. Художник е 
не само професия, но и екзистенция. За да има художници обаче трябва мла-
дите да изучават рисуване. Нещо повече – младите трябва да изучават рисува-
не дори и ако не стават (за) художници! Подобно на футбола – ако няма детски 
школи, няма и високи постижения. Ако обаче целта е да бъде елиминиран Не-
нужния художник от Държавата, избраният подход има шанс да успее.

За съжаление, обстоятелствата ни принуждават да пишем статии в зло-
бодневен тон, не строго научни и търсещи. Академичните дискусии, вклю-
чително на злободневни теми, не са недопустими в колегиите, но политиците 
не допускат те да влияят пряко върху законодателния процес. Той е монопол 
на „мъдрия“ управленски елит. Услужливи експерти обслужат (не идеални, а) 
политически и частни интереси, като безотговорно предават и младото по-
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коление, и своите колеги, и бъдещето на родината си, създавайки условия за 
възпитаване на тесногръди, с посредствена логика и слабокултурни „образо-
вани хора“. Тестовото изпитване претендира за обективност, но не развива 
креативното мислене и доброто изразяване; занемаряването на обучението по 
изкуство – също – но, освен това, ограбена е частица (от усещането, от обеща-
нието за) щастие. „Какъв късмет за правителствата, че хората не мислят“ – 
възклицанието е на Хитлер (цитиран от Стефан Цанев, Български хроники, т. 
3, с. 483). Не мислят, не се обучават да мислят, „не е разумно“ да бъдат прово-
кирани да мислят. И в тоталитарните държави, а и в демократичните. 

Исторически погледнато, времената на реформи са времена на необхо-
дима смяна на дискредитирани обществени отношения и девалвирали кон-
цепции в политиката. Умелите и разумни реформи обаче не (трябва да) про-
менят драстично доказалите се във времето и работещи сектори; внимателни 
са с консервативни сфери като образованието и с механичното привнасяне 
на чужд опит. Не „инвестират“ в девалвацията на националната идентичност. 
Добрата операция не реже живо месо.

Как да образоваме правилно децата на България днес? Кому следва 
да доказваме, че следваме вярна посока – демокрация, права, толерантност, 
отвореност и отговорност към прогреса, към света и към наднационални-
те ценности? Дори дядо Вазов (обвиняван и по социалистическо време във 
„великобългарски шовинизъм“) е опасен и (направо казано) „вреден“, заради 
безапелационни формулировки като робство и иго (а в науката също трябва 
да сме толерантни към инакомислещите, различните, другата гледна точка). 
Освен това – пустите български класици са пълни с архаизми (и не само гра-
матически и лингвистични).

Технологиите (новите любими играчки) са скъпи, чуждите езици се 
учат трудно и бавно, Интернет конкурира книгите и преподавателите, ин-
формацията се увеличава лавинообразно, а „демократично“ достъпни са 
верни, полуверни и откровено спекулативни версии на всичко. Учителите 
настояват за пари, родителите – за внимание, политическите съюзници – за 
толерантност, отказ от национализъм и „дипломатични“ определения, пси-
холозите – за интеграция на проблемните, „бизнесът“ – за готови, подготве-
ни кадри. Дори наркопласьорите имат кауза – младите трябва да опитат от 
всичко и сами да направят своя избор. (По време, убеждения и творчество 
аз съм постмодернист, но този безкритериен и инфантилен „плурализъм“ 
буди отвращение.)

Как да образоваме правилно децата на България днес? Кои са правил-
ните решения в един объркан свят? Истински отговори има, а някои от тях 
са облечени в красива литературна форма. Цитирам част от диалог между 
Еомер и Арагорн – герои на Толкин от Властелинът на пръстените (с. 418).

„– Трудно може да е сигурен човек в каквото и да било сред толкова мно-
го чудеса. Целият свят е станал необикновен. (…) Как да прецени човек по-
стъпките си в такива времена?

Ненужният художник педагог
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– Както е преценявал винаги – отвърна Арагорн. – Доброто и злото не 

са се променили от миналата година, нито пък са едни за елфи и джуджета, 
а други за хората. Човек е длъжен да ги различава – както у дома си, така и в 
Златната гора.“ 

И, разбира се, в сферата на образованието! Там отговорността и задъл-
женията лежат върху плещите на онези, които „доброволно са се самонагър-
били“ с нея – политиците. Но колегиите и обществеността трябва зорко да 
бдят, защото днешните ни политици разчитат думите на Левски така, както 
дяволът Евангелието: „Ако загубя – губи цял народ, ако спечеля – печеля само 
за себе си“ (!). С безочливи декларации, че образованието е приоритет, непре-
къснато се намалява определения за него процент от брутния вътрешен про-
дукт. Налице са много неразрешени проблеми и финансови дупки, но вни-
манието се съсредоточава върху „най-важното“ – да не се допуска преписване 
на матурите. В името на този, основен (!) в педагогиката ни проблем, се дават 
огромни средства за наблюдение, ангажират се комисии и дори полицията. 
Жалко! И напразно; на всяко действие има обратно по посока противодей-
ствие – и преписването и корупционните практики продължават.

Художниците (истинските, отдадените на Изкуството), традиционно, 
са пасивни общественици; но се намират и услужливи клакьори на власти-
мащите (констатации, доказани в практиката). Това не остава без послед-
ствия. Скудоумни „експерти“ отнемат от програмите „излишните“ часове по 
изобразително изкуство, следвайки предначертани „иновативни“ стратегии. 
Тази „операция“ се счита за уместна и без опасни социални последици. „Об-
ществото ни има по-важни задачи, а програмите на децата, и без друго, са 
пренатоварени с действително значими предмети“. „Субективната“ оценка по 
рисуване няма вече да „пречи“ на дипломите. Но, както много нови закони 
(повечето), и този не прави оценка на въздействието. 

Тази компонента от „необходимата“ (но, направо казано, профан-
ска) реформа в образованието, неумолимо води до тоталната му деестети-
зация. Отпадат часовете по рисуване в горен курс на средните училища. 
Отпадат сдвоените часове. Родители изразяват и налагат некомпетентни 
мнения за работата на и за изискванията към учителя по рисуване. Коле-
гите му отнемат часове, за да допредадат „действително важен материал“. 
А след като художникът педагог изгуби и малкото условия за провежда-
не на качествено обучение по изобразително изкуство, постепенно то ще 
бъде „справедливо“ окачествено като „ненужно, самоцелно, необективно, 
ненаучно, несъвременно, следователно  – вредно“. Изобразителното изку-
ство тихомълком ще отпадне от учебните програми, от задължителните 
държавни образователни изисквания, от неспециализираните училища. 
И – „друга и смела стъпка във вярна, реформаторска посока“ – от специа-
лизираните. „Защото, знаем, бизнесът има нужда от готови, обучени кадри, 
например, от дизайнери със специализирана подготовка, с непосредствено 
приложни умения, но без непрактични художествени отклонения“. Е, ако 
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някой, въпреки всичко  – перифразирам Бешков  – въпреки биенето през 
пръстите, посяга към молива“… 

Рудолф Щайнер – философ, езотерик, архитект и създател на Валдорф-
ската педагогика – утвърждава в една от своите лекции: „Трябва да действаме 
не само според принципа на изгодата, а от чистата радост пред красивото 
и благородното. Всичко, което човекът днес върши, за да задоволи своите по-
требности от изкуството, което прави от чиста любов към красивото, в 
бъдеще то също ще оживее и ще допринесе за извисяване на човека, ще подпо-
могне неговото развитие. Страшно е обаче да виждаме днес как хиляди хора 
от най-ранно детство се насочват само към дейност, която носи материал-
на изгода, и за цял живот се откъсват от изкуството, от всичко красиво и 
художествено. И в най-бедните училища трябва да се окачват най-прекрас-
ните творения на изкуството, което ще донася безкрайна благодат в човеш-
кото развитие. Човекът сам гради своето бъдеще.“ (За дихателния процес, 
лекция, държана на 16 януари, 1908 г. в Мюнхен).

Чии концептуални „инструкции“ следват нашите управленци и велика-
ни на прехода? На Платон, на цар Фердинанд, на Хитлер? Или просто отсто-
яват нечии конкретни (следователно, косвено, и свои) интереси. Да проявим 
„толерантност“ и да приемем, че става въпрос за честно търсене на оптима-
лен баланс в учебните програми и далновидна стратегия за съвременното ни 
образование в условия на глобализиращ се свят, цифровизация и демограф-
ска криза в България. В такъв случай е уместно да се потърси правилният 
отговор на въпроса: „Какво губи обществото от постепенното премахване на 
сериозното обучение по изобразително изкуство?“

Неглижирането на обучението по изкуство е факт, не по-малко сканда-
лен отколкото спорните промени в програмите по история и литература. Тра-
дициите в обучението са вековни, датират от времето преди Освобождението 
и съпътстват зараждането на модерна педагогика в Третата Българска дър-
жава. „За първи път у нас обучение по дисциплината „Рисуване“ се провежда 
през 1832 г. в Свищов. (…) Шумен е вторият град в България, където (през 
1851 г.) се въвежда рисуването като учебна дисциплина и за първи път се пре-
подава от специалист, следвал в Художествена академия. (…) След Освобож-
дението на България на 29. VIII. 1878 г. княз Дондуков подписва „Привременен 
устав на народните училища“, където рисуването се предвижда да се изучава 
към учебния предмет „Чертане“. На следващата година дисциплината „Рису-
ване“ се отделя от чертането, а от тогава е задължителен и самостоятелен 
учебен предмет.“ (Благомир Папазов, Изобразително изкуство. Методиче-
ски постановки, с. 28)

Липсата на обществен отзвук се дължи на погрешните допускания, че:
• отстояването на националната ни идентичност не зависи значително 

от изобразителната култура и развитото художествено творчество;
• изобразителното изкуство е детска игра, елитарен предмет или личен 

избор на малцина;
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• изобразителното изкуство няма съществено отношение към разви-

тието на личността, общата култура, степента на образованост и по-
тенциала за успех в обществото;

• изобразителното изкуство вече е ненужно, вече на преден план в об-
разованието излизат езиците, информационните технологии, матема-
тиката, икономическите и практически познания и опитности;

• изобразителното и другите видове изкуства следва да се изучават фа-
култативно в частни школи от деца и младежи с нарочни интереси.

Като контрапункт на горното изреждане предлагам следните антитези:
• отстояването на националната ни идентичност зависи в значителна 

степен от националната изобразителната култура и развитото худо-
жествено творчество; неглижирането им е равносилно на национал-
но предателство;

• редуцирането на часовете по изобразително изкуство, постепенното 
им намаляване и отстраняване от образователните програми е скъс-
ване с вековна традиция, пазена дори в тоталитарно време; необхо-
димият за качествено провеждане на учебен процес блок от два по-
следователни часа (минимум един ден седмично) е и глътка въздух в 
ежедневието на ученика – уроци, тестове, контролни, сгъстена науч-
но-образователна материя;

•  изобразителното изкуство е най-съвършената педагогическа игра; 
при него е налице отличен баланс между образователна и възпитател-
на функция, между наблюдение, познание и сръчности; неслучайно е 
предпочитана форма на обучение при нестандартните педагогически 
практики;

• историческата композиция и историческият портрет – традицион-
ни жанрове в изобразителното изкуство – са с непреходно присъствие 
в учебниците, най-вече по история и литература; те възпитават в дух 
на патриотизъм младата личност;

• изобразителното изкуство е не просто рисуване, то дава познания за 
сферите на художествените занаяти, моделирането, историята на из-
куството; 

• изобразителното изкуство неусетно формира и други приложни до-
бродетели – вкус, стил, ерудиция, елегантност – те също са полезни за 
успеха; усет към красивото, живот в красота – това са празни фрази 
само за празноглавците;

•  изобразителното изкуство е необходимо и незаменимо при обучение 
и възпитание на деца със специални образователни потребности;

• изобразителното изкуство в горен курс е и съществен познавателен 
предмет – перспективата и пространствените построения кореспон-
дират с геометрията и специалните предмети в някои професионални 
гимназии, цветознанието – с физиката, някои технологични опитно-
сти – с практиката на химията; 
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• езикът на изкуството е част от понятийния апарат на философията 

и естетиката, част от изграждане на мисловен инструментариум; в 
изобразителната дейност присъстват нетрадиционни и алтернативни 
форми – в мисленето също следва да се култивира нетрадиционност 
и алтернативност.

Унищожаването на традицията за добро, последователно и с приемлив 
брой часове обучение по изобразително изкуство има и косвени последици. 
Художникът педагог с академично образование постепенно става ненужен. 
Това едва ли би трогнало някого, но…

„Изключването“ на творческата личност на професионалния художник 
от учителския колектив на средното училище го лишава (колектива) от едно 
необходимо присъствие, от баланс (това е написано не само под въздейст-
вие на сантиментални детски спомени, но и като опитност от учителските 
ми години). Учителят по рисуване е незаменим като част от колегията, а за 
децата е приятел и любима фигура. Той (може да) е и декоратор, и сценограф, 
и режисьор, и организатор на чествания, пленери, изложби. Душа на училищ-
ните празници. В много отношения той не може да бъде сравнен с колегите 
си, изучавали изкуство в рамките на общата педагогика (и не трябва да бъде 
сравняван дори когато работи по сходен трудов договор).

Висшето образование също ще понесе осезаеми последици. Вече се на-
блюдава липса на интерес към педагогическите, художествено ориентирани 
специалности, които имат богати традиции и отлично развити програми. Що 
се отнася до бъдещите студенти – за много специалности се изисква предва-
рителна художествена подготовка, която ще е възможна само посредством 
частни уроци. При това – не като допълнение към вече получени познания 
и сръчности.

Знае се, че в процеса на един дълъг и неефективен „преход“ българ-
ските творци и учители са сред най-ощетените. Премахва се още една от въз-
можностите на художника „да си изкарва хляба“ почтено и достойно. „Прех-
върляне на подготвените кадри в полето на частната инициатива“ – подобен 
отговор е подло „прехвърляне на топката“. Докато страни като Холандия 
поддържат материално (безусловно и безвъзмездно) всички свои професио-
нални художници, ние неглижираме творците си и художниците педагози в 
името на националното обезличаване и криворазбраната Европейска ин-
теграция. Вярно е – холандците очакват появата на нов Рембранд, или Верме-
ер, или Ван Гог, а България не е съизмерима по популярност в сферата на го-
лямото изкуство нито с Холандия, нито с Италия, нито с Франция. Но е вярно 
и друго – няма художествен жанр, в който ние да нямаме големи и прочути 
автори. Ако техните имена са непознати, причината (отново) е в погрешната 
национална културна политика. 

В заключение: ако нашето днешно общество допусне премахване или 
„обезкървяване“ на обучението по изобразително изкуство, то скоро ще има 
преоткриване на рисуването като иновативна педагогическа практика. На-

Ненужният художник педагог
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лице са прецеденти – реформирането на мрежата от детски градини доведе 
до недостиг на места в големите градове; модерното днес дуално обучение не е 
нищо друго освен несъвършен вариант на УПК-тата (учебно-професионални 
комплекси) от социалистическо време. 

Но подобни програмни експерименти лишават най-малко едно поко-
ление от художествена култура. Лишават и системата от кадри – станалият 
ненужен художник педагог ще се преориентира професионално. Когато из-
куството започне да се преподава от неспециалисти, голяма част от ползите 
му ще отпаднат. Това са открили още нашите пра-пра-деди през 50-те години 
на XIX век.
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НЕНУЖНИЯТ ХУДОЖНИК
Яким Н. Дейков

THE USELESS ARTIST
Yakim N. Deykov

ABSTRACT: In times, characterized with a consecutive transition of our suffer-
ing homeland to the bright (European) future, a dispute with age-old traditions 
is important again – about the useless artist in the well-to-do state. The word 
„artist“ is used in a wider aspect – as a creator an artist. Each of the debating 
parts can rely on famous names and solid arguments. Three „options“ express 
representative points of view. And something more – why a state like Bulgaria 
should have as a symbol only products like yoghurt and „shopska“ salad and not 
only an ancient but modern art?
KEYWORDS: artist, useless artist, well-to-do state, argument, point of view.

„Amicus Plato, set magis amica veritas“ – думи на Аристотел – Платон ми 
е мил, но истината повече. Като автор на Държавата, Платон се превъплъ-
щава от велик философ в прагматичен политик. И, като такъв, борави неуме-
ло със собствените си интелектуални инструменти. Подобно превъплъщение 
„се случва“ и на неговия ученик Аристотел, който в трактата Политика не 
е безпристрастен учен и хуманист, а пропагандатор на дискриминация, на 
робство и доминация на силата. Процесът, впрочем, е същият при адепти и 
(дори) богове – в смъртно тяло те са подвластни на изкушения и слабости.

Удивлява странната недалновидност на великия мислител и непосле-
дователната му логика. Контратезите са налице в собственото му творчество, 
даже в самия труд Държавата, където теорията за идеите е последователно 
изложена. Удивлява и друг факт – Платон е сред големите естети във фило-
софията. В Тимей отстоява, че съвършенството е критерий на истината, с 
който привидното се отделя от действителното, а категориите красиво и до-
бро са тъждествени. Същият този апологет на красотата и съвършенството 
постулира едно тесногръдо отношение към писателя и художника, към изку-
ството „на подражанието“ – създаването на поезия, епични произведения и 
трагедии е безполезна дейност в идеалната държава; живописта е спекула с 
познанието; мъдростта, целесъобразността и разумната прагматика са труд-
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но съвместими (или направо несъвместими) със субективизма, капризите и 
неуправляемостта на творците. „Отлична духовна храна“ за скудоумни ми-
слители! Авторитетно позоваване! 

Показателни са някои от заглавията в прочутата Десета книга на Дър-
жавата – „Критика на епоса и трагедията“, „Поетът създава призрачни, а 
не действителни образи“, „Поезията е особено изкуство“, „Подражателната 
поезия нарушава душевната хармония“, „Подражателната поезия няма мяс-
то в държавата“, „Само полезната поезия се допуска в държавата“.

В „Гневливото начало на душата по-лесно се изявява“ (с. 408) четем:
„ – Явно е, че поетът подражател по своята природа няма отношение 

към разумното начало на душата. Той не се старае да укрепи своето изку-
ство за засилване на това начало, когато иска да постигне успех сред тълпа-
та. Затова поетът-подражател се обръща към негодуващия си и променчив 
нрав, който лесно се поддава на възпроизвеждане“.

– Очевидно.
– Нали с право вече ние бихме го укорили и бихме го сметнали напъл-

но еднакъв с живописеца? Той е подобен на живописеца с предпочитането на 
лъжата вместо истината и че общува с това начало на душата, а не с най-
доброто; и на това начало е подобен. Затова с право ние не бихме го приели в 
нашата държава, която предстои добре да устроим, понеже той раздвижва 
и подхранва това начало на душата,което след засилване погубва разумното 
начало. “

Изкуството на живописеца следователно е дело на шарлатанин и лъ-
жец. Делото му развращава не само нищо неподозиращите граждани, но и 
„горките“ поети, които при определени условия имат място в държавата, (но 
само) ако техните почитатели съумеят да докажат, че поезията „не само е при-
ятна, но и полезна за държавното управление и за човешкия живот“ („Подра-
жателната поезия няма място в държавата“, стр.412).

В Десета книга, в главата „Изкуството като подражание“ (стр. 393–
397) са изложени съществени обобщения от теорията за първообразите  – 
Платонови идеи – и възгледа за изкуството като мимезис. 

Обобщено – множествените неща, например леглата и масите с техните 
разновидности, са сведими до идеята за легло и идеята за маса. „Живописе-
цът, майсторът на легла и Бог – това са трима създатели на трите вида лег-
ла“ – едното е „в природата“ – идеята, създадена от Бог, второто е това, което 
е направил майстораът занаятчия; третото е това, което е изписал художни-
кът. Бог, създател на „единствено по естеството си легло“, на „действително 
съществуващото легло, а не на някакво си легло“ и занаятчията – изпълнител 
на легла според приети стандарти – са „справедливо“ приети за майстори. 

„– А живописеца нали ще наречем също майстор и творец на същото 
това?

– В никакъв случай.
– А какъв ще го наречеш ти по отношение на леглото?

Яким Н. Дейков
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– Струва ми се – рече той – че най-подходящото название е подража-

тел на това, на което ония са майстори.“
– Добре – рекох аз. – Следователно ти го наричаш подражател на това, 

което е на трето място от природата.
– Разбира се – рече той.
– Следователно, такъв ще бъде и авторът на трагедии, щом е подра-

жател на трето място след царя (Бога) и истината, както и всички други 
подражатели.

– Изглежда.
(…)
– Следователно, подражателното изкуство е далече от действител-

ността. Затова, както изглежда, прави всичко, което му се харесва. И щом 
само се докосне до някой предмет, излиза налице неговото призрачно изобра-
жение. Например живописецът, казваме, ще ни изобрази обущар, строител 
и други занаятчии, макар нищо да не знае от техните умения. Но ако той е 
добър художник, след като нарисува строител и го покаже отдалече на деца 
и глупави хора, той ще ги измами така, че на тях им се струва, че това е 
истински строител“.

Измамник, който иска да мине за всемъдър, подражател на подража-
нията и на илюзорните видимости, а освен това – бохем, който не е склонен 
да общува с доброто начало на душата – художникът очевидно е пречка в до-
брото общество. В тази статия няма „да споря“ с Платон. Нито да анализирам 
прословутата му идеална Държава, определена от Бъртранд Ръсел (История 
на западната философия, с. 139) като „жива скука“.

Народният еквивалент на Платоновата концепция „ненужен артист“ е 
баснята за щуреца и мравката. Представям я в коментар на Петър Дънов – 
Учителя (Товарене и разтоварване, Утринни слова, беседа, държана на 20 
януари 1935 г., София).

„Щурецът отишъл при мравката да иска малко житце, да се нахрани. 
„Къде беше досега, че не можа да си събереш жито за зимата?“ – запитала 
го мравката. – „Пях, играх и скачах по полето, но сега е навсякъде скреж и 
мраз.“ – „Където си бил цяло лято, иди пак, подскачай и не яж!“ – отвърнала 
студено мравката. Тази басня е една от тия, които товарят човека. Чрез нея 
авторът искал да подчертае трудолюбието на мравката, но от друга стра-
на се вижда нейния егоизъм. За предпочитане е човек да живее като щуреца, 
отколкото като трудолюбивата и крайно егоистична мравка. Погрешката 
на щуреца не се състои в това, че пял, играл и скачал цяло лято, но че отишъл 
при мравката да проси жито. Той трябваше да отиде на друго място, където 
щяха да благодарят за песните му и да му дадат да си хапне. Къде е отишъл 
щурецът след отказа на мравката? Той все трябва да е отишъл някъде, за-
щото виждаме, че и до днес още живее, не е умрял от глад. На този въпрос вие 
сами ще си отговорите.“ 

Ненужният художник
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А ето и гледната точка на властващ държавник, представена в откро-

вено и цинично послание – Цар Фердинанд. Съвети към сина (цитиран от 
Стефан Цанев, Български хроники, т. 3, с. 222):

„Най-опасните граждани на едно царство са хората, които знаят до-
бре да пишат. Един цар трябва да се пази от тях като от дявола. Ако ги 
оставиш да се приближат до теб, те могат да те продадат като Юда, без да 
се усетиш. Те ще забележат у теб всичко, което глупците не виждат. 

Мислителите и историците не могат да се изпъдят от царството, 
нито да се затворят, нито да се избесят. Това е едно голямо нещастие за 
царете. (…)

Някои от тия хора, добре би било, ако не можеш да ги унищожиш, дай 
им тлъсти служби и ги приближи към себе си, за да ги компрометираш.

Политиканите нямат време да се задълбочават в познания; те живеят 
от трохите на мислителите и историците, с огризките на ума им.“ 

Сред „най-опасните граждани“ са и художниците. Платон греши, оп-
ределяйки ги като прости подражатели на подражания. Художникът може да 
обобщи във вълнуваща визия процеси, явления и субекти, да извади наяве 
скрити смисли и качества, да изкуши окото и душата. Това смущава и винаги 
е плашело и властниците, и политиците, и дори духовниците. „Идеалите са 
създадени, за да затъпят простолюдието.“ Художникът гледа на същите тези 
идеали според принципите на хуманизма, гордо утвърждава субективни, а не 
„политически коректни“ мнения, открива слабости и нелицеприятни черти 
там, където е „по-добре“ такива да останат скрити. „Народът е като едно до-
биче: колкото повече го удряш, толкоз по-бърже върви към целта, която ти 
си определил.“ Не е така при художника, който не работи добре под заплаха, 
който винаги може да окарикатури и своя мъчител, и (дори) своя благодетел. 
Художникът може, също така, и да се абстрахира от обществения живот, да 
откаже „да служи“. Това е специфична форма на отрицание, особено омразна 
на властимащите в тоталитарните общества. Защото Красотата, дори в аб-
страктен план, пречи на намерението да се затвърди трайно „тъпоумието на 
тълпата“ (Цитатите от това новоредие също са от Цар Фердинанд. Съвети 
към сина.).

„Ние, художниците – думи на Паоло Веронезе – си присвояваме такава 
свобода, каквато могат да си позволят само поетите и безумците“ (Милош 
Кочка, Палитра и кръв, с. 45).

Днешните демократични общества са отишли „далеч напред“ в прео-
доляване на „проблемите с художниците“. Далеч напред спрямо варварските 
„да се изпъдят, да се затворят, да се избесят“. Неглижиране на творческия 
труд, скромни доходи за висококвалифицирана творческа и преподавател-
ска работа, толерантност към плагиатството и кича, медийно утвърждаване 
на посредственост – ето истински „демократичните“ и работещи методи за 
„превземане на крепостта отвътре“. Артистичната душа е уязвима и подат-
лива на комплекси, а формулата качество–пари–успех е логична в пазарно 
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ориентирания свят (този свят, особено в нашенския му вариант, нарича биз-
несмени и почтените търговци, и гешефтарите; но и сред двете „прослойки“ 
истинските любители на изкуството са рядкост; тесногръдите работяги са 
олицетворени от мравката в баснята). Икономически неефективното „тлъс-
ти служби“ може да се запази за краен случай и като пример контрапункт за 
„художници неудачници“. А „най-ефективният метод“ е тема на следващата 
ми публикация – Ненужният художник педагог – премахване на последова-
телното, добро и ранно обучение по изкуство, обявяването му за образовате-
лен анахронизъм.

Страна като България не може, в свят като днешния, да диктува нито 
световните моди, нито политически или културни тенденции. Но учените и 
творците ни, учителите, „мислителите и историците“ присъстват активно 
в процеса на недопускане на духовно робство (дума, събуждаща комплекси) 
и дискриминация в собствената ни страна. Въпреки униженията, тези про-
слойки следват и винаги са следвали велики предтечи и по-щастливи (?) свои 
събратя – „За предпочитане е човек да живее като щуреца, отколкото като 
трудолюбивата и крайно егоистична мравка.“

В заключение – ето как би могло да звучи едно отворено писмо на Не-
нужния художник с категоричен, гневен и декларативен тон, адресирано към 
политическата класа (своите основания за подобни писма имат и мислители-
те, и хората на науката – тези, с чиито интелектуални трохи се хранят „поли-
тиканите“, според цар Фердинанд). 

Господа политици, за вас вероятно е без значение авторитетност-
та, която дава развитата и актуална съвременна култура с родна марка. Тя 
е живото продължение на славните исторически традиции, не бутафорните 
възстановки. За вас е важен бизнесът (особено онзи, в който имате дял). Но 
киселото мляко и шопската салата ще „се харчат“ по-добре, ако произхож-
дат от една висококултурна дестинация. Туристическият продукт е не само 
приватизирана природа, пътища, спорт и хотели. 

Господа политици, вие, които винаги сте искали да се харесате на „по-
големите братя“. Доброто партньорство предполага позиция на равнопоста-
веност и увереност, а не на сервилност. В края на XIX век Стамболов яростно 
отстоява правото на току-що освободена България да води самостоятелна 
политика, встрани от непосредствените интереси и на Русия, и на другите 
Велики сили. Но той има за основа на самочувствието си не само проявите на 
героизъм от страна на българския народ през 70-те години на 19 в., но и бляс-
кавите постижения на възрожденското и поствъзрожденското ни изкуство. 
Борбата на художниците, посредством изява на забранена от по-роб-ителите 
красота, предшества националноосвободителните борби и първо тя премах-
ва оковите на духа. 

Наличието на национална и културна идентичност в една малка страна 
компенсира липсата на големи богатства. Киселото мляко и шопската салата 
не са най-прочутите, най-модерните, най-изтънчените, най-елитните храни, 
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но са разпознаваеми, вкусни и оригинални. Аналогично – „провинциалните“ 
култури не диктуват световни тенденции, но са представителни за неща, из-
конни в изкуството – изява на лични характери, находки, индивидуализъм, 
характерна „обагреност“. 

Господа политици, ние, български творци и учители, отказваме да въз-
питаваме поколение само от сервитьори и висококвалифицирани общи ра-
ботници – вярвам, че мнозина подкрепят подобна позиция, без да влагат неу-
важение към която и да е професия. Дано да сме повече и по-силни от нашите 
събратя (?) – интелектуалците на „тлъсти служби“. За нас би било чест да сме 
неудобни и политически некоректни (към едни некоректни политици). Това 
значи, че все още ни има. 

Не се опитвайте да ни пречите – перифразирам апостол Павел – а по-
могнете; ако творчеството ни е лошо, само ще отмре, ако е добро, всуе му 
пречите.
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РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ИНОВАЦИЯ И ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Яна Б. Жечева

THE HEADMASTER’S PART IN SUPPORTING 
INNOVATION AND CREATIVY IN KINDERGARTEN

Yana B. Zhecheva

ABSTRACT: The headmaster participation in enabling access to modern infor-
mation and communication technology as well as in incorporating the recent 
teaching methods in the education of the children in the kindergarten. 
KEYWORDS: Innovation, education. headmaster’s functions.

За да бъде успешна всяка организация, тя трябва да се адаптира към 
променящите се жизнени нагласи и цели. Детската градина като такава, не-
прекъснато се развива и усъвършенства, за да отговаря на потребностите на 
обществото.

Превръщането на детското заведение от функциониращо в развиващо 
се, предполага нови подходи и педагогически технологии както в работата на 
директора, така и в работата на педагозите. Внедряването на информацион-
но-комуникационни технологии в съдържанието на предучилищното обра-
зование в съответствие с държавната политика е белег за работа в режим на 
развитие и иновационна дейност.

Качеството и резултатите от иновационната дейност в голяма степен 
зависят от специалистите, които извършват тази дейност. В педагогическия 
процес безспорно на преден план излиза педагогът. Неговият професионали-
зъм и творческа индивидуалност обуславят ефективността на образовател-
но-възпитателния процес.

Процесът на движение към постигане на целите е твърде сложен и из-
исква високо равнище на взаимозависимост на неговите участници.

От голямо значение е и ръковството на тези специалисти, които само 
във взаимодействие осигуряват качествен резултат. От управляващия се 
изисква висок професионализъм и умение да работи с хора. Това качество 
в голяма степен определя дейността на цялата педагогическа колегия. Ди-
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ректорът е задължен да се съобразява и съблюдава основните управленски 
функции при осъществяване на иновационната дейност: диагностично-ана-
литична; планираща; организационно-стимулираща и изпълнителска; ин-
формационно-нормативна, контролна и коригираща. Тези функции, той осъ-
ществяв във всички свои дейности: педагогическа, административно-правна, 
стопанско-финансова и маркетингова. Педагогическата дейност на директо-
ра е първа и основна. Чрез нея той осигурява държавната политика в облас-
тта на образованието. Много важен е и стилът, с който управлява директорът 
и създадената организационна култура в организацията, която представлява. 
Демократичният стил на управление и осигурените условия за педагогическо 
съструдничество, предполагат разкриване потенциала на детската учителка, 
за осъществяване на иновационна и творческа дейност в детската градина.

Такава бе една от целите на педагогическата колегия на Целодневна дет-
ска градина № 5 „Латинка“, град Шумен – използване на информационно-ко-
муникационни технологии в работата с децата на основата на педагогическо 
сътрудничество и взаимопомощ. В ЦДГ „Латинка“ град Шумен работят 10 
педагози.

МИСИЯТА НА НАШЕТО ДЕТКО ЗАВЕДЕНИЕ Е: Да се осигури разно-
образни образователни дейности и общуване на малкото дете, така че то да се 
чувства ценено, обичано и щастливо.

ВИЗИЯТА НИ: Да бъде желано и предпочитано, за всяко дете – място, 
където всеки един миг превръща чудния свят на детството в незабравимо и 
приятно преживяване чрез:

✓ Знания и умения, съобразени с ДОИ;
✓ Образователна среда, съобразена с личностно-ориентирания модел 

на взаимодействие;
✓ Интерактивни методи за работа и прилагане на информационно-ко-

муникационни технологии в работата с децата;
✓ Развитите на способностите и таланта на малкото дете;
✓ Непрекъснато усъвършенстване на екипа;
✓ Споделена с родителите отговорност.
Задачите, които си поставихме:
1. Да се установи нагласата на учителките към педагогически иовацион-

ни дейности.
2. Да се изработи и осъществи „Стратегия за прилагане на инфомацион-

но комуникационни технологии в детскта градина“.
3. Да се подобри ефективността на образователно-възпитателния про-

цес и да се повиши познавателната активност на децата.
Проучих отношението и нагласата на педагогическата колегия към 

иновационна дейност – прилагане на ИКТ в работата на детската учителка. 
Анализирайки резултати в процентно отношение, получих: 50% от учителки-
те се открояват като лидери с качества, които предполагат както активност за 
извършване на дейността, така и нагласа за оказване на помощ на останалите, 

Яна Б. Жечева
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30% са с позитивно отношение, а останалите 20% изразяват негативно отно-
шение, но без явно изразено съпротивление.

Как директорът създава необходимите условия за прилагане на инфор-
мационно-комуникационни технологи в детската градина и в каква степен те 
могат да се приложат в работа с децата и техните родители и общественост? 
В какво се изразява педагогическото сътрудничество за постигане на поста-
вените цели?

Първо пристъпихме към разработване на „Стратегия за прилагане на 
ИКТ“ в дейността на ЦДГ № 5 „Латинка“. Активни в разработването и бяха 
учителките, които демонстрираха лидерски качества и директорът в плани-
ращата му функция.

Направихме SWOT анализ на актуалното състояние. Анализирайки 
силните и слаби страни, възможностите и ограниченията, разкрихме начи-
ните за прилагане на ИКТ в детската градина, както в работата на детската 
учителка, така и в работата с децата, техните родители и общественост.

В работата на учителите:
✓ Интересно поднасяне на учебния материал чрез Power Point презента-

ции;
✓ Осигуряване на повече нагледни материали за работа с децата чрез 

ползване на интернет;
✓ Ползване на информация от интернет за повишаване на квалифика-

цията им;
✓ Възможност да водят част от документацията си на компютър.
В работата с децата:
✓ Психическото развитие на 5–7 годишните деца предполага възожност 

чрез ИКТ да се обогати детската личност;
✓ Децата имат желание и прилагането на ИКТ ще улесни училищната 

им адаптация.
✓ Прилагането на ИКТ ще доведе до развитие на психическите процеси 

и ще повиши познателната активност на малкото дете.
В работата с родителите:
✓ По-добра комуникация;
✓ По-точна информация.
ИЗВОДИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АНАЛИЗ:
1. Децата имат необходимото желание и потребност.
2. Детското заведение има ресурси и възможности.
3. Необходимо е подобряване на материално-техническата база и по-до-

бра квалифакия на учителките.
ЦЕЛИТЕ на изработената от нас стратегия бяха по посока на:
• Обогатяване на образователното съдържание и въвеждане на инфор-

мационно-комуникационни технологии в образователно-възпита-
телния процес и повишаване мотивацията за учене.

• Подобряване на материално-техническаа база и осигуряване на мре-
жови технологии за съвременна комуникация.

Ролята на директора за осъществяване на иновация и творчество ...
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• Мотивация и квалификация на учителките за по-ефективно взаимо-

действие и комуникация с деца и родители.
Най-важно е както в началото, така и в целия процес на дейността да 

съществуват условия за формиране на вътрешна мотивация. Прилага се и 
система от мероприятия за формиране на мотивация у негативно настроени-
те. Лидерите и положително настроените подпомагат този процес, като със 
своята дейност мотивират останалите.

Много важна е организационно-изпълнителската функция на директо-
ра. Неговата роля е свързана със създаване на условия за работа на педагоги-
ческия екип в иновационен режим за осъществяне на иновационна дейност и 
реализация на иновационното съдържание.

Изпълнение на иновационната пограма:
1. Повиши се квалификацията на детките учителки – всички преминаха 

курс на обучение по пригане на ИКТ.
2. Осигуриха се лаптопи за всяка сграда,интернет, мултимедия и ци-

фров фотоапарат.
3. Осигурихме обучение на учителите с IT специалист, свързано с изгот-

вяне на РР презентации и авторски дидактични игри.
4. Създадохме сайт на детката градина в интернет, в който учителките 

публикуват създадените от тях образователни задачи и родители-
те могат да се информират за ежедневната ни дейност. http://www.
weebly.com/editor/main.php

5. Рьзработиха проекти и се включиха в платформата eTwinninghttps://
live.etwinning.net/projects. Свободна и защитена платформа, в която 
учители могат да се свързват помежду си, да развиват съвместни про-
екти и да споделят идеи в Европа.

Информационно-нормативната функция на директора се проявява в 
оперативно информиране на педагогическия колектив за новите достижения, 
добри практики и възможности.

Контролно-диагностичната функция на директора е насочена към реа-
лизация на целите. Извършва се оценка на условията за иновационен процес 
в ДГ и контрол на най-добрите крайни резултати на иновационната дейност. 
Инструментариумът, който беше използван, е  – система от наблюдения /
оценка на ситуацията, оценка на качествата, анализ на получените резултати, 
съвместно обсъждане/.

В регулативно-корекционната си функция директорът при нужда ко-
ригира условията за постигане на най-добър резултат, като внася корективи 
с помощта на оперативни способи като: регулация /изменение/ на условията, 
анализ на възникващ проблем и подбор на опитамални средства за преодо-
ляването му.

От всичко казано до тук, става ясно, че директорът трябва да бъде ди-
намична личност, да умее да предвижда правилно стратегията на образова-
телната система и в частност мястото на своята детска градина в нея. Правил-

Яна Б. Жечева
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но да оценява измененията в социално икономическата област и да подчини 
подбора на кадри и тяхната квалификация с макроикономическите, културни 
и образователни тенденции на държавата.
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ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ НА МОМИЧЕТА  
5. – 8. КЛАС, ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ

Янко В. Янков

PHYSICAL PREPAREDNESS OF GIRLS  
5TH – 8TH CLASS TRAINING BASKETBALL

Yanko V. Yankov

ABSTRACT: Basketball is one of the most practiced sports at school. Practicing 
basketball creates conditions for development of qualities such as speed, strength, 
agility, quickness, endurance, flexibility and accuracy. Changes occurred in the 
course of training for girls from 5th to 8th grade diagnosed with tests which include 
elements similar to basketball. This report explores the dynamics of development 
of physical preparedness of students practicing basketball.
KEYWORDS: physical preparedness, basketball, girls 5. -8.grade.

Изследването е финансирано по проект № РД–08-136/ 08.02.2016 г. от пара-
граф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Изложение
Главната цел на съвременната система за физическо възпитание и спорт 

е подобряване здравето и физическата дееспособност на населението, масо-
визиране и издигане на спортния престиж на нацията. Това изисква модерни-
зиране на спортната инфраструктура и усъвършенстване на системата в съ-
ответствие с водещите европейски практики. С приемането на Националната 
стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Република 
България (за периода 2012 – 2022 година) се определиха принципните подхо-
ди и теоретичните постановки за реализирането на главната стратегическа 
цел на Националната система за физическо възпитание и спорт. Стратегията 
е насочена главнокъм осигуряване на системата, т.е. обхват, структура, дей-
ности, критерии за ефективност в новите пазарни условия, но не посочва ме-
ханизмите и технологията на дейностите в техните конкретни измерения [5].

Учебните планове, учебните програми, държавните образователни из-
исквания и стандарти са нормативната база, подпомагаща дейността на педа-
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гозите. Спортните игри се приемат много добре от учениците предвид своя 
увлекателен и състезателен характер.

Баскетболната игра дължи своята популярност на всестранното, бла-
готворно въздействие върхувсички органи и системи на организма на прак-
тикуващите го. Различните качества, които баскетболът създава, като бързи-
на, сила, ловкост, отскокливост, издръжливост, съобразителност и точност 
довеждат до съвършено развитие на двигателния апарат и координационна 
способност на човешкия организъм. Благоприятният емоционален фон, кой-
то се създава при игрови условия се дължи на рационалното използване на 
всички естествени движения – бягане, скачане, хвърляне [6]. Пред учениците 
5. – 8. клас според Държавните образователни изисквания за учебно съдържа-
ние с обучението по баскетбол е поставена задачата да се усвоят технически 
и тактически умения в нападение и защита, да се постигне висока ефектив-
ност в уроците и в състезание и да се демонстрира собствен стил на игра [1]. 
Естествено заедно с усъвършенстване на техниката и тактиката се развиват и 
физически качества в подготовката се използват различни условия, приоми 
и задания създаващи стремеж у младите хора за максимално проявление в 
упражнението на необходимото двигателно качество [5]. 

Според Т. Симеонова (2012), за постигане целите на Държавните обра-
зователни изисквания за ядро спортни игри – баскетбол в часовете по спорт 
в голяма степен се развиват и усъвършенстват всички двигателни качества на 
учениците. Измерването на физическата дееспособност с тестове, съдържай-
ки упражнения близки до елементите на баскетболната игра водят до пови-
шаване на ефективността от двигателното обучение.

ЦЕЛ на нашето изследване е да разкрием динамиката на физическата 
подготвеност на ученици 5. – 8. клас, използвайки тестове за физическа кон-
диция и координация. В тях са включени действия широко застъпени при тре-
нировките по баскетбол. Така ще реализираме изискванията за осъществяване 
на основно ядро – спортни игри и ще повишим ефективността на обучението.

За постигне на целта набелязахме следните ЗАДАЧИ:
1. Да проучим, анализираме и обобщим наличните литературни и ин-

тернет ресурси.
2. Да изследваме физическата подготвеност на момичета от 5. – 8. клас с 

помощта на шест тестаза физическа кондиция и координация.
3. Да обработим получената емпирична информация със съответните 

математико-статистически методи.
4. Въз основа на сравнителен анализ и интерпретация на получените 

данни да синтезираме изводи и препоръки за практиката

Методика
Периодът на педагогическия експеримент обхваща учебните 2010/11, 

2011/12, 2012/13, 2013/14 години. В изследването участваха 67 момичета(5. – 
8.клас) от Природо-математическа гимназия „Нанчо Попович“ в гр. Шумен – 

Физическа подготвеност на момичета 5. – 8. клас, трениращи баскетбол
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разпределени в една контролна и една експериментална група (трениращи 
баскетбол в трети допълнителен час). За събиране на данни момчетата бяха 
подложени на следните тестове: 20 м, Совалково бягане, Хвърляне на плът-
на топка от седеж, Отскок на височина от място, Подаване и ловене на топ-
ката срещу стена, Придвижване в квадрат – 6Х5 метра. Първото тестиране 
се провежда в пети клас.По време на обучението контролната група изучава 
баскетбол при реализирането на ядро „Спортни игри“ съгласно държавните 
образователни изисквания. Експерименталната група се обучава по същите 
изисквания, като учениците се занимават с баскетбол и при провеждането на 
модулното обучение в третия допълнителен час. При приключване на про-
гимназиалния етап на обучение всички момчета провеждат същите тестове 
в края на осми клас. Повечето от момичетата в експерименталната група са 
включени и в представителния отбор на училището.

Анализ на получените резултати
Получените резултати са подложени на вариационен и сравнителен 

анализ. В таблица №1 са данните в началото на изследването за контролната 
група.В таблица № 2 са представени резултатите на момичетата от експери-
менталната група в началото на изследването.

Таблица №1
Статистически данни за физическа подготвеност експериментална група 

начало на изследването

№ Показател n Xмин Xмах Х 
средно S V% As Ex

1. 20 m 35 4,25 3,52 3,88 0,50 12,89 -0,10 -0,59
2. Совалка 35 10,00 13,00 11,10 0,78 7,02 0,61 0,43

3. Хвърляне топка 35 2,01 3,46 2,51 0,50 20,11 -0,35 0,83

4. Отскок на 
височина 35 22,59 32,48 27,98 5,39 19,27 0,75 -0,19

5. Ловене и 
подаване 35 27,35 41,34 37,01 6,42 17,36 -0,14 0,81

6. 6х5 метра 35 18,44 16,57 17,03 3,23 18,99 0,38 0,61

Анализът на средните стойности получени при момчетата в началото 
на изследването от контролната и експериментални групи показва, че владеят 
в еднаква степен основни технически умения и показват сходни физически 
качаства, което поставя двете наблюдавани извадки в равностойно положе-
ние и е гаранция за коректност при старта на експеримента. Разсейването в 
границите до 20% доказва приблизителната еднородност на групите по от-
ношението на физическата дееспособност в началото на изследването. Ка-
ментирайки получените коефициенти на асиметрия и ексцесще отбележим, 
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че двете групи отговарят на изискването за нормалност и симетричност на 
изследваните признаци.

Изключителен интерес в настоящето изследване представлявят проме-
ните, настъпили в групите през учебните години по отношение на физическа 
подготвеност. В таблици 3 и 4 са представени резултатите от проведените те-
стове в края на изследването съответно за експерименталната и контролна 
групи.

Дали тренировките по баскетбол в третия допълнителен час дават от-
ражение и върху физическите и технически качества на момичетата ще ана-
лизираме в следващите редове. Баскетболната игра, изисква значителни кон-
диционни и координационни изисквания към учениците. Съществена пред-
поставка за качествено обучение в елементите от техниката и сложните тех-
нически похвати се явява добрата обща и специална физическа подготовка. 

Таблица №2
Статистически данниза физическа и техническа подготвеност  

контролна група начало на изследването

№ Показател n X 
мин X мах Х 

средно S V% As Ex

1. 20 m 32 4,22 3,53 3,91 0,58 14,86 -0,36 0,62
2. Совалка 32 10,00 14,00 11,71 1,07 9,54 0,98 0,67

3. Хвърляне 
топка 32 2,07 3,26 2,63 0,48 18,25 -0,25 0,36

4. Отскок на 
височина 32 20,05 30,49 25,99 5,46 21,02 0,51 -0,06

5. Ловене и 
подаване 32 28,99 42,16 39,67 6,08 15,33 0,08 0,37

6. 6Х5 метра 32 18,03 15,98 16,37 2,81 17,20 0,26 0,71

За диагностика на бързината използваме теста „20 метра“ тъй като 
в баскетбола най-често спринтовите ускорения са около тази дължина. В 
теоретичен план е известно, че съществуват форми на проявление на бър-
зината: бързина на двигателната реакция, скорост на единичното действие, 
честота на движенията при малка амплитуда и способност за бърза промя-
на на посоката. В своята съвкупност те определят така наречения соростен 
потенциал на индивида. Посочените четири форми в много голяма степен 
се проявяват в използвания от нас тест. Прираст по този показател устано-
вяваме и при двете групи, но с голямад остоверност се потвърждават раз-
ликите получени при експерименталната група (от X = 3,88 сек. до Х= 3,78 
сек.). Разрешеното от правилника време от 24 секунди в нападение и бързо-
менящите се игрови действия в баскетбола изискват проявление на всички 
форми на проявление на бързината. Приложените упражнения, учебни и 
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двустранни игри са повлияли за подобрението на бързината при момичета-
та в края на експеримента. 

Общата издръжливост проследихме с помощта на совалково бягане. 
Според Н. Йорданова, 2008 издръжливостта като двигателно качество е в 
основата на неговата физическа кондиция и е особено важна за функцио-
налната му подготовка. В края на експеримента установихме, че постижени-
ята на ученичките от контролнагрупа се е задържало на същотониво, а при 
експерименталната група се наблюдава прираст от по 5 пробягани отсечки. 
Прирастът при момичетата трениращи баскетбол отдаваме на многобройни-
те упражнения и учебниигри при които се подържа продължително време 
физическа кондиция и работоспособност.

Комбинацията от упражнения за различните удари, учебните и дву-
странни игри приложени в модулното обучение по баскетбол водят и до по-
ложителна промяна при тест „Хвърляне на топка“. Получените средни нива 
на този признак в края на изследването са сходни при дветегрупи X = 3,47м 
за КГ, X = 3,34 м за ЕГ.

Таблица №3
Статистически данни за физическа и техническа подготвеност  

експериментална група края на изследването

№ Показател n X мин X мах Х 
средно S V% As Ex

1. 20 m 35 4,05 3,31 3,78 0.79 20,89 -0,41 -1,13
2. Совалка 35 10,00 20,00 16,21 1,53 9,43 -0,92 3,56

3. Хвърляне 
топка 35 2,65 4,61 3,34 0,60 17,96 0,18 -0,52

4. Отскок на 
височина 35 26,21 40.19 33,33 5,97 17,91 0,57 0,38

5. Ловене и 
подаване 35 34,96 50,27 47,16 7,68 16,28 -0,62 0,25

6. 6Х5 метра 35 15,88 14,01 14,68 2,16 14,73 0,37 -0,17

Специалната физическа подготовка в обучението по баскетбол култи-
вира и усъвършенства специфичните двигателни качества в съответствие със 
специалните особености на двигателните навици, които се изграждат чрез 
прастикуване на баскетболните техники. Съществено условие за овладяване 
и усъвършенстване на редица технически похвати – стрелба с отскок, стрелба 
в движение и др. Има взривната сила на долни крайници. Усилието във вер-
тикален план установяваме с теста „Отскок на височина от място“.Анализът 
на вариационните таблици отчита положителна промяна и намаление на ко-
ефициента на варияция и при двете групи.

За да може ученика да стреля, подава или дриблира той трябва първо да 
получи топката. Правилното получаване на топката е предпоставка да ефек-
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тивностга на следващите действия. Подаването е основна техника в баскетбо-
ла, защото с неятопката се придвижва бързо във всички посоки на игрището. 
При обучението на тези технически елементи трябва да се обръща внимание 
през всички етапи на многогодишна спортна подготовка.Уменията на моми-
четата при тази спецефична ловкост се измерва с резултатите от теста „Ло-
вене и подаване срещу стена“. В края на наблюдавания период се забелязва 
промяна по този показател при всички групи. При експерименталната група 
постиженията се променят от 39 до 47 пъти, а при контролната група промя-
ната е от 40 до 42пъти.

Независимо, че в училище не се отделя достатъчно време за обучение 
на техниката на защита този елемент се явява съществен при съвременния 
баскетбол. Умението за придвижване по теренабез топка също е съществено 
важно за добрия играч.

Таблица №4
Статистически данниза физическа и техническа подготвеност кон-

тролна група края на изследването

№ Показател n X мин X мах Х 
средно S V% As Ex

1. 20 m 32 4,78 3,56 3,89 0,54 13,88 0,86 4.25
2. Совалка 32 10,00 14,00 12,27 1,07 8,06 0,92 0,32

3. Хвърляне 
топка 32 2,56 3,93 3,47 0,49 14,19 -0,35 0,61

4. Отскок на 
височина 32 21,86 33,38 29,12 4,37 15,01 0,19 -0,65

5. Ловене и 
подаване 32 33,60 47,12 42,67 7,31 17,13 0,29 0,33

6. 6Х5 метра 32 18,21 14,70 15,26 2,38 15,62 -0,49 0,30

Бързината на придвижване по игрището е основата на техниката на за-
щитата. Какви са възможностите момичетата в края на изследванетто про-
следяваме с теста „Придвижване в квадрат – 6Х5 метра“. Сравнителният ана-
лиз на резултатитепоказва, че за времето на изследването и в двете наблюда-
вани съвкупности са настъпили положителни промени по отношение на този 
признак. Повишението при ЕГ от 17,03сек. до 14,68 сек, е потвърждение, че 
програмата, използвана при модулното обучение е причина за усъвършенст-
ването на този технически похват при ученичките. 

Заключение
Значимо повишаване нивото на всички изследвани признаци на фи-

зическа подготвеност е настъпило през времето на обучението пр имомиче-
тата от 5 до 8 клас от експерименталната група. Най – значими са промени-
те по отношение на нивото на издръжливост, отскокливост и ловкост. Това 
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наше мнение се дължи не само на физическото развитие на ученичките, но и 
на педагогическия процес на обучение с приложена тапрограма при модул-
ното обучение по баскетбол. За същото време прираст наблюдаваме и при 
контролната група, особенно по отношение на бързината на реакцията при 
защитно предвижване. Промените настъпили по отношение на останалите 
показатели са незначими.

Недвусмислено е доказателството, че в края на наблюдавания период 
експерименталната група значимо превъзхожда контролната по нивото на 
развитие на всичи признаци. Това е доказателство за сполучлив избор на 
средства, методи и тяхната комбинация отразени в предложената учебна про-
грама в третия допълнителен час при ученици трениращи баскетбол.
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